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Ksiądz poseł Donald Malinowski w obecności premiera Maniłoby Edwarda
Schreyera i ministra kultury R. Tupeona wręcza kierowniczce zespołu
„Biedronki’’ dyplom honorowego obywatelstwa miasta Winnipegu

W TYM TYGODNIU: O 16.VII — I X Niedziela po Zesłaniu

Ducha Świętego (lekcja z I Listu św. Pawia apostola do Ko

ryntian 10,6— 18; ewangelia według św. Łukasza 19,41— 47) ®

17.VII.

—

poniedziałek —

św. Aleksego, Wyznawcy

(t417)

ZŁOTE MYŚLI P I S M A ŚW. N O W E G O T E S T A M E N T U

BĄDŹMY POŻYTECZNI!
„Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu
krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili tedy
niektórzy z uczniów Jego między sobą: Cóż to znaczy, co
mówi do nas: Jeszcze tylko krótki czas. a nie ujrzycie mnie,
i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, i to: Bo idę do Ojca?
Mówili więc: Coz to znaczy, co mówi: Jeszcze tylko krótki
czas? Nie wiemy, co mówi. Poznał Jezus, że Go chcieli za
pytać, i rzeki im.: Pytacie się nawzajem o to, co powiedzia

W tych kilku zdaniach Jezus
Chrystus wiele razy wypowiada
słowa krótki czas, czyli niedługo,
w starszym tłumaczeniu Pisma
świętego — maluczko! Ju ż nie
długo, maluczko! — a nie bę
dziecie mnie oglądać i znowu
niedługo — maluczko a ujrzycie
mnie: ho idę do Ojca! M ówili
tedy niektórzy z uczniów Jego
między sobą: Cóż to m a znaczyć,
co mówi do nas: Niedługo, krót
ki czas, maluczka, a oglądać
mnie nie będziecie, i znowu krót
ki czas, niedługo, maluczko, a
ujrzycie mnie! Św. Augustyn,
doktor Kościoła, przyjmuje, że
powiedzenie Pana Jezusa można
rozumieć w dwojaki sposób. Mó
wiąc: „Ju ż niedługo, a nie bę
dziecie mnie oglądać’’ — Pan Je
zus mógł
myśleć: kiedy po
śmierci zostanę złożony do gro
bu, nie ujrzycie mnie — a stanie
się to niedługo, bo jutro! Ale
niedługo znowu mnie jobaczycie
i wtedy smutek wasz zamieni się
w radość — bo ju ż dnia trzecie
go zmartwychwstanę i znowu
mnie ujrzycie, chociaż po niedłu
gim czasie odejdę od was, opusz
czę ziemię i wrócę do Ojca, do
nieba! To jeden sposób rozumie
nia słów Pana Jezusa.
A oto drugi: Niedługo — ma
luczko — ma znaczyć, że Pan Je 
zus już wkrótce opuści ziemię i
wstąpi do nieba, czyli już wkrót
ce apostołowie Go nie ujrzą. Ale
niedługo — maluczko, a również
apostołowie um rą i wejdą do nie
ba, gdzie znowu zobaczą Jezusa,
i gdzie smutek ich w radość się
zamieni, a tei radości już im
wtedy nikt nie zabierze.
„Już niedługo, a nie będziecie
mnie oglądać, i anowu niedługo,
a ujrzycie mnie: bo idę do O jca!"
Jakkolwiek
byśmy
słowa
te
chcieli rozumieć, jedna myśl w
nich niewątpliwie wysuwa się na
czoło: Czas szybko upływa! H u
raganem pędzi naprzód! Jedne
zdarzenia następują po drugich!
Zmieniają się! A również życie
człowieka jakżeż jest krótkie!
Lata od urodzenia człowieka do
śmierci przepływają niby woda
wartkiego strumyka górskiego. O
co więc idzie? Idzie o to, tiy w
tym szybkim biegu naszego życia
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łem: Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu
krótki czas, a ujrzycie mnie?” (J 16. 16— 19).

,.To powiedziałem wam, abyście me mnie pokój mieli. Na
świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem
świat” (J 16,33).

istotne. którym jednak zawsze
jeszcze wielu katolików poświę
ca zbyt wiele uwagi i czasu. M a
luczko! — a giną zaszczyty, koń
czą się grzeszne przyjemności,
przemijają honory i m ajątki!
Zwłaszcza m ajątki! Człowiek za
bardzo dał się przywiązać do
dóbr tego świata. Do ziemi, do
domów, dc mebli, do garderoby!
I.
W ostainich dziesiątkach lat Toć, jako katolicy, wiemy, że tu
ogromnie szybko rozwija
się
na ziemi jesteśmy tylko włoda
nauka i postęp. Możemy też być
rzami, a nie właścicielami!
pewni dalszego postępu. W miarę
zaś rozwoju nauki, rośnie też
Szybko upływa życie! Czas ucie
ka! Czyż wobec tego, pozosta
wśród ludzi zrozumienie oraz uwiając na uboczu pesymizm i
miłowanie higienicznego i die
wyrzucając za dziesiąlą górę roz
tetycznego życia. Wskutek po
pacz i melancholię, nie pow in
znawania praw przyrody i świa
domego życia maleje śmiertel
niśmy życia naszego tak rozwijać, aby je ubogacić sprawami i
ność wśród ludzi, umniejszają się
osiągnięciami nieprzemijającymi?
choroby, przedłuża się też okres
życia. W dzimy to również u nas,
II.
Każdy człowiek może być
jak w miarę poprawy warunków
wielki! Może zdobyć niebo, ale
życia wskutek doskonałych osią
może też unieśmiertelnić się w
gnięć nauki i dobrych wyników
dziejach ludzkich! W jaki spo
praktyki — polepsza się nasza
sób?
zdrowotność,
a
równocześnie
opóźniają się, przeciętnie b iO T ą c ,
Jest w
teologii
katolickiej,
lata kresu życia ludzkiego. Je 
wśród wielu innych, traktat pt.
dnak, choćby nauka rozwijała się
O zasłudze. Uczy on, że każdy
nawet wielkim i skokami na
nasz czyn, każaa myśl, każda
przód, i choćby lata życia czło
praca może mieć wobec Boga
wieka udało się jej przedłużyć
wartość zasługującą, c ile speł
do dwustu lat — 'nie uda się jej
niamy go będąc w lasce uświęca
życia ziemskiego uwiecznić! Czło
jącej, z miłości ku Panu Bogu i z
wiek musi umrzeć! Prędzej czy
intencją pełnienia Jego świętej
później nadejdzie dzień, który
woli. Katolik sumiennie wypeł
będzie dla każdego z nas ostat
niający obowiązki swego zawodu,
nim dniem życia ziemskiego. K a 
stanu i przynależności narodowej
tolikom przypominają się tu sło
- z miłości ku Panu Bogu —
wa Pana Jezusa: Maluczko! Już
oczywiście będąc równocześnie i
niedługo! oraz św. Pawła: „Pomożliwie stale bez grzechu — po
Stanotciono ludziom raz umrzeć!'
krótszym czy dłuższym życiu

i dokonujących się zdarzeń zwra
cać baczną uwagę na sprawy
nieprzemijające, na sprawy za
sługujące na niebo! Bo malucz
ko — a życie nasze przeminie i
zobaczymy się twarzą w twarz
z Bogiem. Z pomocą światła Bo
żego rozważmy przeto temat:
Troska o sprawy nieprzemijające

Czyż jednak ta prawda ma
człowieka
napełniać
pesymiz
mem, goryczą, melancholią? Nie,
po stokroć nie! My. katolicy
wierzymy, że po krótkim życiu
ziemskim czeka nas życie wiecz
ne. Bo dusza ludzka jest nie
śmiertelna, a i ciało nasze zmar
twychwstanie w Dzień Ostatecz
ny Co nam tedy wypada czynić?
■Musimy życie brać poważnie!
Nie smętnie, tylko dostojnie! Nie
ponuro, nawet wesoło, radośnie,
byle użytecznie!
Przecież bodaj na każdym kro
ku widzimy, ja.K Ęiną i przemi
jają sprawy ludzkie, sprawy nie

ziemskim,
poprzez
chwilową
śmierć ciała, przejdzie do nieba.
A więc, ogólnie biorąc, najw aż
niejszą dla katolika sprawą nie
przemijającą, której nie wolno
mu ani na chwilę z oczu spusz
czać — jest sprawa jego całko
witego nastawienia się na Boga.
Wszystko co czyni, czynić winien
z Boga, w Bogu i dla Boga. Myśl
tę pięknie wyraża św. Paweł:
„Czy tedy jecie, czy pijecie, czy
co innego czynicie, wszystko na
chwalę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,
31).
Mówisz pacierz rano i ■wieczo
rem — mów go uważnie, całą

duszą zatapiaj się w Bogu. Uczestniczysz
w
niedzielę
lub
święto we Mszy świętej — łącz
się świadomie
z modlitwami
mszalnymi kapłana, wgłębiaj się
w śmierć Pana Jezusa na krzy
żu. której przecież Msza św. jest
bezkrwawym uobecnieniem. Masz
dzieci, troszcz się o nie szczerze i
zabiegaj około ich rzetelnego wy
chowania i wykształcenia. Pra
cujesz na roli, pracuj akuratnie
i gorliwie — pracujesz bowiem
na ziemi, która do Boga należy,
a owocami swymi służyć ma to
bie i twoim bliźnim. Murujesz
dom czy fabrykę, budujesz sta
tek czy samochód, wydobywasz
węgiel czy pracujesz piórem, za
miatasz ulicę czy gotujesz obiad
— czyń to wszys+ko z myślą o
Bogu i Polsce, czyń jak najlepiej
— bo w ten sposób budujesz so
bie pomnik nieprzemijający, Któ
ry różne i wielorakie może nosić
nazwy: uczciwość, sumienność,
pracowitość, cnotliwość. I choć
by twej cnoty czasem ludzie nie
zauważyli, Bóg ją widzi i m a
luczko — a nagrodzi ją w nie
bie!
Widzisz potrzebującego, wspo
móż go! Czasem zbudujesz sobie
nieprzemijający u Boga pomnik
dobrym słowem, innym razem
jałm użną czy własnym poświęce
niem lub umartwieniem! Udzie
laj siebie innym : niech dobro,
które w tobie jest, rozchodzi się
wokoło i niech rodzi dobro u
bliźnich! Każdy twój czyn trwa,
zapisany u Boga w księdze ży
wota! Nie przemija! Nie ginie!
Zwłaszcza złotymi zgłoskami flo
tuje w niej anioł nasze praco dla
bliźnich i dla Ojczyzny!
Tak więc nie zrażając się krótkotrwałością naszego życia, k im 
kolwiek jesteś, życie swoje tak
rozwijaj, abyś przy końcu swego
życia na swoim koncie m iał jak
najwięcej spraw nieprzemijają
cych! Wtedy będziesz umierać
spokojnie, bo niedługo — m a
luczko, a rejestr swoich pozytyw
nych dokonań z radością odczy
tasz w swojej księdze żywota w
niebie.
BP M A K SY M IL IA N RODE

Jedną z istotnych cech na
tury ludzkiej jest jej w ybit
na skłonność do życia w gru
pie. Człowiek jest więc isto
tą społeczną (Homo est animal sociale). Wszelkie od
chylenia od tej zasady są
czymś w yjątkow ym i n a j
częściej sygnalizują patolo
giczny
rozwój
jednostki.
K ażdy norm alny człowiek
czuje
potrzebę
życia
we
wspólnocie i dla wspólnoty,
izolowany od społeczeństwa,
od współżycia z innym i ludź
mi, staje się przysłowiowym
drzewem w yrw anym z zie
mi. usycha i ginie. Nie za
spokoją jego tęsknoty za
drugim człowiekiem żadne
bogactwa i rozkosze, jakie
może dawać tzw. „raj na zierrii

.

Ju ż A dam — pierwszy
człowiek, umieszczony przez
swego Stwórcę w Edenie —
nie czuł się szczęśliwy nawet
w raju, ponieważ był sam,
Bóg autorytatywnie stwier
dza: „Niedobrze jest czło
wiekowi samemu” (Rdz 2,17).
Samotność Adam a skończyła
się
wówczas,
gdy
Boża
wszechmoc powołała do ży
cia ..pomoc jem u podobną”
Ewę, matkę wszystkich
ludzi. Możemy przyjmować
różnoraką interpretację opi
su stworzenia pierwszej pary
ludzkiej, ale nikt i nic nie
podważy faktu, iż z woli Bo
ga stworzeni jesteśmy dla
innych i w takim stopniu
jesteśmy pełnym i ludźm i, w
jakim uda nam się realizo
wać społeczne predyspozycje
naszej natury.
Człowiek
zdecydowanie
odrzuca
samotność;
szuka
istot żywych nie tylko na
kuli ziemskiej, lecz i w prze
pastnym
oceanie
wszech
świata. Po prostu nie chce
my być sami! Tym tęskno
tom
wychodzą
naprzeciw
śmiałe opinie większości u 
czonych, badaczy kosmosu,
że w samej naszej galaktyce
istnieje tysiące układów sło
necznych o identycznych, a
nawet bardziej optymalnych
warunkach do rozwoju życia
niż te, z którym i stykamy
się na naszym globie. A więc
najprawdopodobniej nie je
steśmy sami. Na razie nie
mamy potwierdzenia tej cie
kawej hipotezy, ale może
ono
nadejść
z
odległych
światów w każdej chwili. W
nadziei na nawiązanie kon
taktów z cywilizacjami, któ
re ewentualnie istnieją w
przestrzeniach kosmosu, w y
słano kilka lat temu z anten
olbrzymiego radioteleskopu,
mieszczącego się w portori-

Nie jesteśmy sami
kańskim
mieście
Arecibo,
specjalną depeszę do grupy
gwiazd, m ających podobne
do naszego układy słoneczne.
Depesza zawiera podstawo
we dane o nadawcy i jego
wiedzy. Jeśli nieznani miesz
kańcy planet, odległych od
nas o kilkadziesiąt lat świe
tlnych, dysponują techniką
podobną do naszej, to po
w inni przechwycić kom uni
kat i dać odpowiedź. Szkopuł
w tym, że na tę odpowiedź
trzeba będzie poczekać jesz
cze około stu lat! A może oni
m ają ju ż wyższą cywilizację
i dogodniejsze sposoby po
w iadomienia nas o swoim
istnieniu?
Bądźm y
dobrej
myśli.
.
Na razie jednak zoslawmy
obserwację gwiazd ludziom
kompetentnym, uzbrojonym
w najnowocześniejszą apa
raturę, a m y tymczasem ro
zejrzyjm y się wokół siebie,
by się utwierdzić w przeko
naniu. że przynajm niej tu,
na ziemi, nie jesteśmy sami.
Ależ to fakt oczywisty i nie
trzeba
się
rozglądać,
by
stwierdzić, że nie żyjemy na
bezludnej wyspie, z dala je
den od drugiego! — pomyślą
zaskoczeni Czytelnicy. N a
szym jednak zdaniem —
drodzy Czytelnicy — zachę
ta do kontrolowania siebie i
własnego sposobu patrzenia
na otaczających nas ludzi
jest bardzo potrzebna. Zda
rza się bowiem dość często,
że pewnych ludzi nie do
strzegamy, chociaż korzysta

my z ich pracy, poruszamy
się po tej samej, co oni, uli
cy lub żyjem y w tej samej
osadzie czy wiosce.
Ileż razy w wirze pracy i
własnych spraw nie widzim y
cudzego dziecka bawiącego
się na ruchliwej szosie, czy
też starca, który wyszedł
sprawdzić, kto jeszcze pa
m ięta o tym, jak odpowie
dzialne i zaszczytne funkcje
pełnił w tej miejscowości
przed laty! Problem ludzi sa
motnych, ludzi starych, jest
naprawdę bolesny. Nie na
dążają oni za wciąż przy
śpieszającym swój rytm ży
ciem,
stają się w swych
mieszkaniach coraz bardziej
wyobcowani, opuszczeni. Je
dynie najbliżsi sąsiedzi po
wiedzą przy spotkaniu zwy
czajowe „dzień dobry” i na
tym kończy się raczej przy
padkowy
niż
zamierzony
kontakt ze starym człowie
kiem, który wraca na swoją
wyspę, by w jeszcze wię
kszym przygnębieniu wspo
minać minione dobre czasy
i czekać na swój kres, tak
bezwzględnie w yrażony w
tytule książki: ..Każdy um ie
ra w samotności” . Pow inniś
my zrobić wszystko, by zła
godzić
przerażający
pesy
m izm tej wypowiedzi. Śm ier
ci, niestety, nie zwyciężymy,
ale z samotnością naszych
bliźnich możemy się chwycić
za bary. N ikt wokół nas nie
pow inien cierpieć z powodu
obojętności
i
opuszczania.
Zamiast w ypatrywać pojaz

dów kosmicznych z odle
głych gwiazdozbiorów i eks
cytować wyobraźnię każdym
sygnalizowanym
w
prasie
niezidentyfikowanym
obie
ktem latającym, zainteresuj
my się staruszką m ieszkają
cą obok nas. Czemu nie krzą
ta się po podw órku? Może
chora? Może przymiera gło
dem, gdyż nie ma sił wyjść
do sklepu po zakupy? Zapu
kajm y do jej drzwi. Zaofe
rujm y swoją pomoc i nie
zrażajmy się, jeśli w odpo
wiedzi usłyszymy opryskliwe
słowo. Starość — a do tego
pełna goryczy samotność —
nie dy ktują słodkich słówek.
Zaufanie zdobędziemy do
piero po jakim ś czasie, gdy
się okaże, że nasza pomoc
jest rzeczywiście bezintere
sowna. Pomoc bliźnim to
nasz chrześcijański obowią
zek. Czyńm y dobrze bez o
czekiwania konkretnych m a
terialnych korzyści. Nagrodą
będzie uśmiech i oddech u l
gi wspartego przez nas czło
wieka, który właśnie w ten
sposób okaże nam wdzięcz
ność i zamanifestuje odra
dzanie się w jego sercu w ia
ry w pomocną dłoń ludzką.
Jakże często człowiek, któ
remu w trudnej chwili ktoś
przyszedł z pomocą, modli
się do Boga. 'prosząc Go;
„Boże, błogosław tym, któ
rzy sprawili, że moja samot
ność należy do przeszłości!'
A jak okazać in ny m lu 
dziom,
nie potrzebującym
naszej pomocy, życzliwość i
zainteresowanie? Sposobow i
okazji jest tysiące. Wszystko
zależy od okoliczności. Na
przykład teraz — trw a okres
urlopowy. Wszyscy szukamy
odpoczynku,
chcemy
ode
tchnąć na łonie natury, podkurować nadwyrężony cią
głymi stresami układ ner
wowy. Rozmaite też m am y
upodobania. Niektórzy z nas
— dla uzyskania pełnego re
laksu — słuchają odkręcone
go na cały regulator radia
tranzystorowego, innym zaś
wystarcza szmer strumyka. I
tu uwaga! Aby ten szmer
wody mógł być słyszany
przez naszego sąsiada, m u 
simy wyciszyć swój odbior
nik radiowy. Pam iętajm y —
nie jesteśmy s am i! Nasze, za
chowanie w stosunku do in 
nych ludzi świadczy o naszej
osobistej kulturze.
U czyńm y wszystko, co w
naszej mocy, by n ikt wokół
nas nie czuł się samotny,
niepotrzebny i obcy. a w ów 
czas i my nigdy nie dozna
my goryczy samotności.
KS. ALEKSANDER BIELEC

3

Uroczystości Bożego Ciała w Długim Kącie
Procesja Bożego Ciała w Długim Kącie, w czwartek 25
m aja br., wypadła imponująco. Sam ks. proboszcz odprawił
uroczystą sumę, 011 też prowadził procesję. Kazanie na su
mie wygłosił ks. Aleksander Bielec z Tarłowa, „nadworny”
kaznodzieja Długiego Kąta. Wzruszył ludzi do łez, gdy w
piękny sposób podał przykład o starym nauczycielu, który aż
do ostatnich chwil swego życia — jak relikwią cenną —
trzymał w walizeczce kffwałek zwykłego, zeschniętego chleba. Chleb ten otrzymał od matki, kiedy wyruszał z domu,
z zapadłej, biednej wsi przedwojennej, w szeroki świat. W
chlebie tym zawarta była ciężka praca matki, jej cierpie
nia i miłość. Podobnie w Chlebie eucharystycznym zawarte
zostało cierpienie i miłość Jezusa Chrystusa. Dlatego ten
Chleb jest naszym największym skarbem.
Barw na procesja przez 1,5 godziny szla ulicami wsi, wśród
zielonych drzew, wśród domów i zagród wiejskich. Echo
śpiewów odbijało się o ścianę lasu i niosło daleko do in 
nych osiedli. Niech dowiedzą się wszyscy mieszkańcy sąsie
dnich wsi, jak kapłani i wierny lud Kościoła Polskokatolickiego oddają cześć Bogu, jak się modlą i śpiewają na Jego
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chwałę. Jeszcze do tej pory niektórzy wyznawcy rzymsko
katoliccy nieufnie patrzą w stronę drewnianego kościółka,
który zajmuje centralne miejsce w Długim Kącie. Nie są
pewni, czy parafia ta przetrwa, czy też rozsypie się w nie
długim czasie. Fakty jednakże coraz śmielej obalają takie
wątpliwości. Kościółek został powiększony o murowane
prezbiterium, pokryty blachą błyszczącą w słońcu. W n a j
bliższym czasie stolarze przystąpią do ozdobienia wnętrza
kościółka boazerią z drewna. Oprócz tego, na obszernym
placu obok kościoła, nagromadzono materiał i rozpoczęto bu
dowę plebanii.
Parafia polskokatolicka w Długim Kącie przetrwała po
czątkowe burze, teraz następuje okres jej stabilizacji. Pan
Bóg czuwa nad swym ludem wierzącym, a deszcz przez Bo
ga zsyłany i słońca, które świeci z Jego woli, tak samo
skrapia i ogrzewa rolę rzymskokatolików, jak i polskokatolików, U Boga nie ma względu na osoby.
KS. E. B.

Długi Kqt. W uroczystej procesji Bożego Clala w ziął! udział m łodsi 1 starsi w yznaw cy K o ś 
cioła Polskofaatolickiegn. B arw ny element stanow iły tu niew ątpliw ie m ałe dziew czynki, ubrane
w tradycyjne stroje ludow e oraz dziewczęta sypiące kw iaty przed N ajśw iętszym Sakram entem .
Radosny nastrój Jaki tow arzyszył w tym dniu wszystkim zgrom adzonym , pięknie Ilustrtlja
zdjęcia zam ieszczone na str. 4—5.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA w

E

Eberhard Mateusz — (ur. 1815, zm. 1876) — niemiecki teolog
i biskup rzymskokatolicki. Należał m.in. do tych teologów
biskupów, którzy w czasie obrad I soboru watykańskiego
(1869/70) odradzali ogłoszenie dogmatu o
nieomylności
papieża.
Eberl Józel Wofgang — (ur. 1818, zm. 1857) — niemiecki ks.
rzymskokatolicki, praw nik i historyk. Jest autorem m.in.
książki pt. Jansenisten und Jesuiten (1847), czyli Janseniści
i jezuici.
Eberle Karol — (ur. 1852, zm. 1913) — szwajcarski ks, rzyinskokatol., teolog i socjolog katolicki. Jest autorem m.in. n a 
stępujących książek, napisanych po niemiecku: Sozialpolitische Fragen der Gegenwart, czyli Społeczno-polityczne za
gadnienia współczesności; Die Agrarjrage (1886), czyli Z a
gadnienie rolne (albo Kwestia w iejska); Die Krankenversicherung der Arbeiter in der Schweiz (1891), czyli Kasy ubez
pieczeniowe robotników w Szwajcarii; Arbeit und Lohv
(1894), czyli Praca i płaca; Grnndzuege der Soziologie (1896),
czyli Podstawy socjologii.
Ebionici — (hebr. ebhyonim = biedni) — to nazwa członków
grupy chrześcijan pochodzących z Żydów, istniejąca i dzia
łająca w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Palestynie
i Syrii Już prawdopodobnie w I w., jeszcze za czasów dzia
łalności — apostołów głosili poglądy sprzeczne z chrześci
jaństwem. M.in. uchyli, że istnieje tylko jeden Bóg, Jahwe,
natomiast Jezus Chrystus jest wprawdzie przyobiecanym
Mesjaszem, ale nie jest bogiem. Nadto propagowali prak
tykowanie dobrowolnego ubóstwa i życia we wspólnocie. Za
podstawowe i nadal w pełni obowiązujące uważali pra
wo -*■ Mojżeszowe, a Nowego Testamentu tylko ewange
lię według -■» św. Mateusza; -» św. Pawła uznali za odstępcę. Ju ż w II w. zostali wyłączeni z chrześcijaństwa i uzna
ni za -* heretyków,

Ebrard Jan Henryk — (ur. 1818, m 1888) — teolog kalw iń
ski, przeciwnik -► racjonalizmu w protestantyzmie, jak i w
katolicyzmie. Jest autorem m.in, następujących prac: Wissenschaftliche K ritik der evangelischen Geschichte (1842),
czyli Naukowa krytyka historii ewangelicyzmu; Handbuch
der christł. Kirchen und Dogmegeschichte (1865—67; 2 tomy),
czyli Podręcznik chrześcijańskich Kościołów t historii dog
matów; oraz licznych prac również egzegetycznych.
Ecce Agnus Dei — (łac. = Oto Baranek Boży) — to słowa,
które pewnie po aramejsku po raz pierwszy wypowiedział -*■
św. Jan Chrzciciel, skierowując je do -*■ Jezusa Chrystusa
(por. J. I, 29). Od dawna i obecnie te słowa w języku ojc2ystym, narodowym, wypowiada kapłan katolicki przed
rozdzielaniem — Kom unii św., trzymając nad -y puszką -*
Hostię św.. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata,
po czym dodaje: Panie, nie jestem godzien...
Ecce homo — (łac. = Oto człowiek) — tak odezwał się —►
Piłat do zgromadzonego ludu, wskazując na
Jezusa, któ
rego kazał przedtam „ubiczować. A żołnierze upletli koronę
z ciernia, włożyli m u ją na głowę, przyodziali go w płaszcz
purpurowy, a podchodząc do niego, m ów ili: W itaj, królu ży
dowski; i wymierzali m u policzki. A Piłat wyszedł znowu
na zewnątrz i rzekł im : Oto wyprowadzam go do was, aby
ście poznali, że w nim żadnej w iny nie znajduję. Wyszedł
więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym.
I rzekł im Piłat: Oto człowiek!” (J. X IX , 1— fi).
Ecclesia — (gr. i łac. = zebranie, zgromadzenie) — to nazwa,
głównie w starożytnej Grecji, szczególnie w Atenach, zgro
madzenia ludowego, którego członkami byli wszyscy m ęż
czyźni po ukończeniu dwudziestu lat życia; zgromadzenie to
decydowało większością głosów, demokratycznie, o ważnych
sprawach państwa, również o wypowiedzeniu wojny. Później
i współcześnie tą łacińską nazwą, ecclesia, określa się K o
ściół z dodaniem przymiotnika np. ecclesia cathollca = ko
ściół katolicki.
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Podczas spotkania, od lewej: me
tropolita Bazyli, minister K azi
mierz Kąkol, patriarcha Abuna
Toekle Haymanot

Delegacja Kościoła Etiopskiego w Polsce
Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła Prawosławnego w Polsce,
metropolity Bazylego, w dniach od 6 do 11 czerwca br. przebywała
w Polsce delegacja Kościoła Etiopskiego, której przewodniczył pa
triarcha A buna Toekle Haymanot.
Delegacja Kościoła Etiopskiego uczestniczyła w uroczystych nabo
żeństwach Kościoła Prawosławnego, złożyła wizytę w Urzędzie do
Spraw Wvznań, uczestniczyła w specjalnej sesji Polskiej Rady Eku
menicznej, odwiedziła cały szereg ośrodków prawosławnych w na
szym kraju, a następnie w dniu 8 czerwca br. zwiedziła Oświęcim

i Kraków. W Krakowie delegacja gościła m.in. w świątyni polskokatolicłdej pw. Wniebowstąpienia Fańskiego przy ul. Friedleina.
Podczas spotkania w metropolii prawosławnej, zwierzchnik Kościo
ła Polskokatolickicgo biskup Tadeusz R. Majewski poinformował pa
triarchę Abuna o stanie i wynikach dialogu prawosławno-starokatolickiego, który w ostatnim czasie uwieńczony został podpisaniem sze
regu dokumentów, potwierdzających jedność dogmatyczną obu Koś
ciołów.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <*«»
Eck Jan — (ur. 1436, zm. 1543) — niemiecki ks. 1 teolog
rzymskokat.. bardzo zdecydowany przeciwnik h* reformacji,
autor wielu prac i wystąpień polemicznych, teologicznych.
Eckartshausen Karol — (ur. 1752, zm. 1803) — niemiecki p i
sarz i publicysta teologiczny. Spośród wielu jego prac w y
mienić należy przede wszystkim następujące: Sittenlehre
fuer alle Staende (1784— 85; 2 tomy), czyli Etyka dla wszyst
kich stanów; Die 10 Gebote #des Herm, m sittlichen
Erzaehlungen (1790), czyli 10 przykazań Pana w etycz-nie
ujętych opowiadaniach; Was waren die Bischoeffe in aelteren Z eiten (1792), czyli K im byli biskupi w dawniejszych
czasach; Glaube an Jesus, der kuerzerste Weg zu Gott (1798)
czyli W iara w Jezusa, najkrótszą drogą do Boga; Gott ist
die reinste Liebe (1784), która to książka m iała wiele wydań
i była tłumaczona na wiele języków, również na język pol
ski pt. Bóg jest miłością najczystsza
Eckhart Jan — (/'toany też Echart Meister, czyli mistrz E .;
ur. ok. 1260, zm. ok. 1327) — niemiecki filozof, ks. i teolog
katolicki, dominikanin. W swojej działalności kościelnej i za
konnej a również naukowej, której wyniki głosił również lu 
dowi z ambon, a nie tylko z katedr uniwersyteckich, wystę
pował przeciw Kościelnemu mistycyzmowi i w ogóle przeciw
pośrednictwu Kościoła w relacji człowiek — Bóg Główne
poglądy Eckharta dotyczą stosunku: Bóg i dusza ludzka oraz
ubóstwienia się duszy przez konterrjplację bezpośrednią. Jak
to rozumiał? Pod wpływem Platona, Boga uważał za jakąś
prajednię, z której wyłoniły się osoby boskie. Również z tego
pierwotnego bóstwa, z tej prajedni jako produkt procesu ko
niecznego wyłoniły się inne byty, świat, wszystko — stąd też
we wszelkim bycie znajduje się natura Boża. To oczywiście
panteizm. Eckhart nie chciał jednak być panteistą, przeto
twierdził, że stworzony świat cały nie jest realny, jest, nico
ścią, realną, jest tylko dusza ludzka, jej dno jest boskie,
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nie zostało stworzone. Dno duszy ludzkiej jest boskie, a więc
tożsame z Bogiem, może więc człowiek oglądać Boga bez
pośrednio i we własnej duszy — i to jest podstawa mistyki
Eckharta. Żeby jednak dusza mogła oglądać Boga i przez
to poznawać prawdę, upodabniać się do Boga, być poza
ziemskimi ■prawami, również moralnymi, bo dusza w tym
stanie ma swoje prawa i według ich nakazów dąży z isto
ty swej do dobra, musi człowiek oderwać się od świata zew
nętrznego a skupić się w sobie, skoncentrować się w „dnie”
swej duszy i w ten sposób oddać się bez zastrzeżeń bezpo
średniemu działaniu Boga w pełni — na człowieka przez
jego duszę jako jego też ostatecznie cząstką, Wartość ma
iycie wewnętrzne człowieka, dobra zewnętrzne, ani wiedza
0 świecie zewnętrznym nie była u Eckharta i jego zwolenni
ków w cenie. Mimo iż mistyka Eckharta nie przedstawiała
jakichś nowych myśli, ani nie była jakimś nowym i zw ar
tym kierunkiem, znalazła posłuch w ludzie, głoszono ją w
kazaniach w j. niemieckim nie po łacinie jak to się jeszcze
wtedy powszechnie działo, zrodziła przeróżne sekty, grupy
„wspólnego życia”, „przyjaciół bożych” i zwolenników, któ
rzy kontynuowali wierniej czy swobodniej mistykę mistrza
Eckharta Poglądy swoje Eckhart osobiście głosił -w w ykła
dach i w licznych kazaniach, płomiennie wygłaszanych, ale
1 w licznych publikacjach. Wcześnie Eckhart został oskarżo
ny przed inkwizycją, ale nie doszło do rozprawy, bn nagle
i to w nieznanych bliżej okolicznościach — zmarł. Ju ż po
śmierci jego poglądy jako panteistyczne i heretyckie potępił
papież w 1329 roku specjalną bulla.
Eden — (hebr. gan edhen = ogród rozkoszy) — to nazwa
miejsca, ogrodu, parku, w którym według Pisma św. (-*■
Biblia) Bóg umieścił przez siebie stworzoną pierwszą parę
ludzi: Adama i Ewę; m iał się ten raj znajdować w urodzaj
nej i pięknej nizinie między Tygrysem a Eufratem. Później,
po grzechu pierwszych rodziców i ich wypędzeniu z b ib lij
nego raju, po wiekach zaczęto Edenem nazywać miejsce,
w którym po śmierci żyją sprawiedliwi.

Reformowany Kościół Episkopalny w Hiszpanii
rótką informację na lemat Reformowanego Kościoła Episkopalnego w Hiszpanii rozpoczniemy od nawiązar.ia do prób refor
my religijnej, podejmowanych w tym kraju przez stulecia. Na
wstępie trzeba podkreślić, że pod panowaniem tzw. „katolickich kró
lów ” : Izabelli Kastylijskiej i Fernanda Aragońskiego proklamowana
została jedność religijna. Wiadomo również i to, że nieco później
— za panowania Karola V i Filipa II — wszyscy, których serca i
umysły stały otworem dla nauki reformistycznej X V I wieku, zakoń
czyli swe życie za spraw'ą inkwizycji. Palenie na stosie nie było rzad
kością w Hiszpanii. Makabryczne sceny rozgrywały się w Valladolid
i Sewilli, gdzie .wielu ludzi z powodu swej wiary zostało żywcem
spalonych. Tych wszystkich, którzy zginęli z imieniem Zbawiciela na
ustach, możemy uważać za swych poprzedników, bowiem istniejące
wówczas nowe Kościoły były
podobnie jak nasz — katolickie i
reformowane.

K

Można powiedzieć, że krew męczenników stanowi zarodek Ewan
gelii. Mimo że od X V I wieku żadna praca reformatorska nie mogła
być dalej prowadzona, to jednak już wkrótce, po oficjalnym zniesie
niu Inkwizycji (w roku 1834), znajdujemy takich ludzi, jak: Matamoros, A lham a i inni, którzy przebywali w więzieniu z powodu
swych poglądów religijnych. Po abdykacji królowej hiszpańskiej Iza
belli II rządy objęli republikanie i wprowadzona została wolność su
mienia. K ilku hiszpańskich protestantów, przebywających na G ibral
tarze, mogło powrócić do Hiszpanii i głosić Ewangelię. Jednym z nich,
który czynił to z wielkim zapałem, był Juan Bautista Cabrera, były
mnich z zakonu Pijarów. Założył on w Sewilli w roku 1809 pierwszy
protestancki ^Kościół w Hiszpanii.
W kilka lat później rządy objęli ponownie monarchiści i dopiero
w roku 1931 zmieniono w konstytucji pojęcie wolności sumienia, na
— tolerancję religijną.
Dzięki pracy Juana Bautisty Cabrery i innych współpracowników
założony został Hiszpański Kościół Chrześcijański W kilka lat póź
niej 12 zgromadzeń odłączyło się od niego, pod przewodnictwem
Juana Bautisty z Cabrery, i uformował się Hiszpański Kościół Refor
mowany. W roku 1883 odbył się pierwszy ąynod i przyjęta została li
turgia.Choć stanowi ona przekład „Common Prayer Book”, to zawie
ra również pewne części liturgii mozarabskiej, tzn. liturgii starego
hiszpańskiego Kościoła, zanim uległ on wpływom rzymskim.

Sewilla, św ięcenia kapłańskie w R e fo rm ow any m

Kcścirfe

E piskopalnym

Wkrótce potem Juan Bautista Cabrera został mianowany biskupem,
lecz dopiero w roku 1894 mógł być wyświęcony w Madrycie przez
trzech prałatów Kościoła Irlandii: lorda Pluketa, arcybiskupa D ubli
na, Charlesa M. Stacka, biskupa Clogher oraz Thomasa J. Wellanda,
biskupa Down i Connor. Pod jego mądrym kierownictwem praca
duszpasterska mogła pomyślnie się rozwijać wśród ludu hiszpańskiego
i stała się błogosławieństwem dla wielu rodzin. Obok kościołów za
kładał on również szkoły, do których chętnie uczęszczano.
Biskup Cabrera zmarł w roku 1916. Jego następca, biskup Santos
Molina, dopiero w roku 1956 otrzymał sakrę biskupią. Stanowiło to
wielką przeszkodę dla Reformowanego Kościoła Episkopalnego w
Hiszpanii <tak brzmi oficjalna nazwa .ego Kościoła).
W czasie I wojny światowej Kościół ten nie mógł otrzymać ko
niecznej pomocy z zagranicy, toteż stopniowo likwidowano budynki
kościelne i szkoły, pomimo bohaterskiej pracy duszpasterskiej, Hisz
pańska wojna domowa (1936—1939) pogorszyła jeszcze sytuację Koś
cioła. Proboszcz Salamanki został rozstrzelany jako duszpasterz pro
testancki. Budynek kościoła w Walencji zburzyła bomba Pod koniec
wojny, w roku 1939, Kościół m iał tylko 2 proboszczy-staruszków i 1
diakona. Trzeba było zaczynać wszystko od nowa. W tym czasie po
moc otrzymywana od Hiszpańskiego i Portugalskiego Towarzystwa
Pomocy nie mogła już wystarczać, zaszła zatem pilna potrzeba szu
kania pomocy gdzie indziej. Kościół Episkopalny USA i Światowa
Rada Kościołów sprawiły, że praca mogła być kontynuowana choćby
w skromnym zakresie. Dziś Reformowany Kościół Episkopalny w
Hiszpajiii posiada 8 pastorów, 1 diakona i 1 biskupa. Parafie znaj
dują się w Madrycie,' Sabadell, Salamance, Sewilli, Walencji, Valladolid. Można też było założyć nowe misje w Barcelonie, Cargante,
Maladze i Jerez de la Frontera.
Od momentu wejścia w życie (w roku 1967) ustawy o wolności re
ligijnej, poprawiła się sytuacja Kościołów nierzymskokatolickich i
istnieje nadzieja, że kiedy zostanie ogłoszona nowa konstytucja, mo
żliwość rozszerzenia pracy stanie się znacznie większa.
Kościół ma trudności finansowe. W ubiegłych latach odnowiono
stare budynki kościelne, znajdujące się w Sabadell, i Salamance.
Część posiadłości sprzedano. W Madrycie istnieje także kon;eczność
sprzedania budynku obok kościoła. Dochód z tej sprzedaży przezna
czy się na najbardziej konieczne cele Kościoła.
llum . J. K.
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Ks. senior Donald M alinow ski podczas konferencji prasowej

W czasie rozmowy w Prezydium Rady Synodalnej Kościoła PoJskokałolickitigo.
Od le w e j: ks. doc. Edward Ralakler, ks. W iktor W ysoczanskij ks, poseł D o
nald M alinow ski, hp Tadeusz M ajew ski oraz dr Jan M atuszyński

Ks. senior DONALD MALINOW SKI-Kanadyjczyk polsk
Któż w Polsce nie zna ks. seniora Donalda Malinowskiego,
kapłana Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w K a
nadzie, posła parlamentu prowincji Manitoba, parlamentar
nego asystenta premiera, kapelana Legionu 246, konsultanta
handlu zagranicznego, prezesa polsko-kanadyjskiego towa
rzystwa kulturalnego, b. kierownika polskiej godziny telewi
zyjnej w Winnipegu?
Ksiądz poseł D. Malinowski często odwiedza Polskę, już
to w ramach swej działalności polityczno-społecznej, już to
jako kierownik wycieczki z Polonii kanadyjskiej, czy też
jako osoba prywatna — pragnąc wypocząć w Ojczyźnie po
wyczerpującej pracy na różnorodnych stanowiskach.
W początkach czerwca br. udało mi się zatrzymać na chwi
lę tego niezmiernie czynnego i wciąż spieszącego się kapłana-spolecznika i przeprowadzić z nim błyskawiczną rozmo
wę. Zaznaczyć przy tej okazji wypada, że ks. Senior zawsze
pozostaje w łączności z Kościołem w Polsce. Bierze żywy
udział w życiu liturgicznym Kościoła, odwiedza parafie, w y
głasza Słowo Boże, odprawia Msze św.

P.: Księże Seniorze, proszę powiedzieć parę słów na lemat
swej działalności poselskiej.
O.: Działalność moja jako posła trwa już dziewiąty rok. Na
posła parlamentu Manitoby, z okręgu Point Douglas, zasta
łem wybrany w roku 1977 po raz trzeci, choć aż pięciu kan
dydatów ubiegało się o to stanowisko. Jestem nie tylko po
słem. W moich poprzednich kadencjach poselskich byłem
także członkiem rządu prowincji Manitoby, a przez 3,5 roku
byłem parlamentarnym asystentem premiera i konsultantem
handlu zagranicznego z Polską i innym i krajami socjalistycz
nymi. Jest godne uwagi to, że wybrano mnie na posła, choć
nie urodziłem się w Kanadzie, co jest wielkim przywilejem
i sprawą bez precedensu.

P.: Jakim szczególnym zadaniom poświęca Ks. Senior czas
jako poseł?
O.: W sposób szczególny poświęciłem się pracy społecznej,
tj. opiece nad dziećmi, młodzieżą, a zwłaszcza nad emery
tami. Za mojej kadencji wybudowano 8 domów dla emery
tów w moim okręgu. Jeden z nich, przeznaczony dla Pola
ków, nosi nazwę „Polski Dwór’’ (Polish Manner).
P.: Czym ks. Senior może się poszczycić w działalności polo
nijnej?
O.: Często urządzam wycieczki do Polski, a równocześnie dc
Czechosłowacji i Węgier. W roku 1975 brałem czynny udział
io Spotkaniu Polonijnym w Polsce. Na jednej z sesji we
Wrocławiu wygłosiłem referat o znaczeniu Ziem Odzyska
nych dla Polski' Zbierałem ofiary na Centrum Zdrowia
Dziecka. Podejmowałem
Winnipegu zespól pieśni i tańca
„Mazowsze”, a na mój wniosek pani Mira Sygietyńska otrzy
mała honorowe obywatelstwo m. Winnipegu. Z ramienia rzą
du kanadyjskiego przyjmowałem i towarzyszyłem w podró
ży po Kanadzie ministrom z Polski, którzy przybywali dc
Kanady w celu zawarcia umów handlowych. Zajmuję się
także, z ramienia rządu kanadyjskiego, sprawami kultury,
wymianą kulturalną profesorów i studentów. Rozmowy i
konferencje na ten temat przeprowadzałem kilkakrotnie z
Polską. Akademią Nauk. Przez pięć lat prowadziłem w W in
nipegu polską godzinę telewizyjną, informując w niej słu
chaczy — Polakóto o wszystkich osiągnięciach Polski po
wojnie, o jej życiu kulturalnym i społecznym.
P.: Czy ta praca poselska, polonijna, nie przeszkodziła ks.
Seniorowi w pełnieniu funkcji duszpasterskich?
O.: Nie. Zawsze umiałem koordynować różnoraką działal
ność, tak że nie stanowiło to uszczerbku w pracy kapłań
skiej. Tym bardziej, że po raz pierwszy zostałem posłem do
piero w roku 1969. Święcenia kapłańskie otrzymałem w ro

Od lew ej: Shridafh R am ph al (Ghana) — sekretarz W spólnoty B ry ty jskiej, dr K urt
W aldŁeim (Austria) — sekrefarz generalny ON Z, ks. semor Tinnaid Manno™
ski (Kanada) — poseł i członek rzgdu p ro w incji M am taba, A llan M acEachen
(Kanada) — poseł, b yły m inister spraw zagranicznych

ego pochodzenia w trzeciej kadencji postem parlamentu
ku 1957 — z rąk śp. pierwszego biskupa PNKK Leona Gro
chowskiego. Początkowo byłem proboszczem w parafii w
Little Falls. W roku 1959 powierzono mi parafię w Winmpegu. Wybudowałem nowy kościół i plebanię, poświęciłem się
z całym zapałem duszpasterskim zadaniom, Parafia Kościo
ła Narodowego w Winnipegu jest pierwszą i jedną z naj
większych w Kanadzie — jest to w jakimś stopniu i moją
zasługą. Jeżeli o tym mówię, to nie dlatego, aby się chwa
lić, lecz chciałbym — jako starszy kapłan — zachęcić młod
szych do intensywnej, ofiarnej pracy. Pan Bóg dopomaga
tylko tym kapłanom, któizy pracują z żywą wiarą, gorącym
sercem i z pełnym poświeceniem. Mówi się: „ochotnego
dawcę Bóg miłuje
Powiedzenie to można inaczej wyrazić:
„ochotnego pracownika Bóg wspomaga!"
P.: Czy ks. Senior pełni w dalszym ciągu obowiązki probosz
cza parafii polskiej w Winnipegu?
O.: Nie. Teraz, gdy jestem starszy, zająłem się misyjną pla
cówką duszpasterską w Beausejour, podniesioną obecnie do
rangi parafii, a parafię w Winnipegu przejął po mnie b.
sympatyczny, młody i gorliwy kapłan z Polski — ksiądz
mgr Wacław Ćwieka.
P.: Co ks. Senior sądzi o zjeździe delegatów Polonii, zorga
nizowanym w ramach Tygodnia Polskiego w dniach 23— 28
maja 1978 roku w Toronto i nazwanym „Polonia 78 — Po
lonia Jutra” ?
O.: Moim zdaniem, spotkanie to w żadym wypadku nie re
prezentowało wszystkich środowisk polonijnych na całym
świecie, choć tak ambitne zakreśliło sobie zadanie. Dowo
dem na to jest fakt, że wiełe poważnych i znanych organiza
cji nie otrzymało zaproszenia na spotkanie, jak np. choćby
mój Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce i Połska
Narodowa „Spójnia”. A przecież są to organizacje liczące ty
siące Polaków w USA i Kanadzie. Są one także powszechnie
znane ze swego zaangażowania w podtrzymywaniu w środo

wisku polonijnym poczucia przynależności duchowej do pol
skiego dziedzictwa kulturowego i mają poważny wkład w
dziele wzajemnego zbliżenia Polonii z Macierzą.
Dlatego też solidaryzuję się w pełni ze stanowiskiem, wy
rażonym w Liście otwartym do organizatorów spotkania „Po
lonia 78 — Polonia Ju tra”, podpisanego w imieniu Polskiego
Narodowego Kościoła Katolickiego przez pierwszego biskupa
Tadeusza Zielińskiego i biskiLpa Antoniego Rysza — ordy
nariusza diecezji centralnej PNKK.
Słusznie podkreślono w Liście otwartym, że „... o tym, ja 
ka jest i jaka powinna być Polska, powinni decydować prze
de wszystkim Polacy żyjący nad Wisłą, Wartą i Odrą, a nie
nad Niagarą Falls czy Tamizą”, oraz że „...nie wolno nam
nie doceniać wielu pozytywnych dokonań i przeobrażeń w
Starym Kraju..., jak np. rozwój kultury, nauki, oświaty itp.”.
Dziękuję Ks. Seniorowi za rozmowę. 2yczę w imieniu re
dakcji „Rodziny” dalszego zdrowia, mądrości i roztropności
od Boga, które są tak potrzebne do pełnienia trudnych za
dań na polu działalności społecznej, religijnej i patriotycznej.
RO ZM A W IA Ł: KS. E. BAŁAKIER

-------* W yjątki z referatu Ks. Seniora D. Malinowskiego zostały za
mieszczane w publikacji pt, ,,Spotkanie Polonijne 1975”. Oto niektó
re fragmenty:
„Kanadyjski d 2iałacz polityczny i społeczny, ksiądz Polskiego Koś
cioła Narodowego — Donald Malinowski, mówił, że przyjechał do
Wrocławia po 27 latach nie jako marnotrawny syn, ale z tęsknoty.
Przyjechaliśmy — kontynuował — z kilkunastu krajów — nie do
obcych. Przyjechaliśmy do Polski — tej Matki, która nas wykarmiła.
Wszystko nas łączy, nic nie rozdziela, Łączy nas język, kultura, tra
dycja, a przede wszystkim krew; ta krew, która była rozlana na
wszystkich frontach świata podczas ostatniej II wojny światowej w
imię wolności naszej Ojczyzny.
(...) Duma rozpiera moje serce, że mogę być tu, we Wrocławiu, w
mieście naszych pradziadków. To, że jesteśmy tu, we Wrocławiu, nie
jest przypadkiem, to jakby wyrok boski i wydarzenie historyczne,
którego nasz naród pragnął i oczekiwał” (s, 164, 165)
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Prasa luterańska podała, że
prezydent Finlandii. U. Kekkonen
na
wniosek
władz
Ewangelicko - Luterańskiego
Kościoła w tym kraju miano
wał prof. dr. Kalevi Talviainena biskupem diecezji Mikkeli — miasta, które stanowi
centrum okręgu administra
cyjnego.
Biskup Kalevi Taivianen jesl
następcą biskupa Osmo Alaja. który z dniem 1 lutego
br. przeszedł w stan spoczyn
ku po osiągnięciu wieku 63
lat. Introdukcja nowego bisku
pa nastąpiła w marcu br. No
wy biskup był uprzednio wie
loletnim proboszczem diecezji
Mikeli. W latach 1970—1974
był dyrektorem Instytutu W y
chowania. prowadzonego przez
Kościół Ewangelicko-Luterański w Finlandii. Po roku 1974
powołany został na stanowis
ko profesora ekumenizmu na
uniwersytecie w Helsinkach.

Przed wyzwoleniem z nie
woli Ottomańskiej (1830) Koś
ciół Prawosławny Grecji pod
legał jurysdykcji Patriarchatu
Konstantynopolitańskiego.
Z
wyzwoleniem Grecji związane
jest uzyskanie samodzielnego,
autokefalicznego bytu przez
'Grecki Kościół Prawosławny.
Ogłoszenie autokefalii w 1833
r. zostało zapowiedziane przez
rząd "recki na podstawie uch
wały soboru hierarchii grec
kiej. Wywołało to protest pa
triarchatu Konstantynopolitań
skiego, mimo iż zarówno rząd
grecki, jak i hierarchia miały
kanoniczne podstawy do ogło
szenia autokefalii. Stan kon
fliktu między stronami trwał
do 1852 r., czyli do czasu, wy
dania przez patriarchat ofic
jalnej zgody na autokefalię.
Wydany
został
wówczas
pierwszy statut wewnętrzny
Autokefalicznego
Kościoła
Grecji. Statut Autokefaliczne
go Kościoła był w :ełokrotnie
nowelizowany: w lalach 1900.
1923, 1943 i 1907 i ostatni raz
w roku 1969.
Według obowiązującego sta
nu prawno-kanonieznego wyz
nanie prawosławne w Grecji
jest nadal religią państwową,
cieszącą się dużymi przywile
jam i (np. zakazany jest proze
lityzm i wszelkiego rodzaju
ataki na religię panującą (art
1 ust. 1 Statutu).

Grecja — państwo mające
8.769.000 ludności, obejmujące
południową część Półwyspu
Bałkańskiego oraz liczne wys
py morza Egejskiego (Kreta,
Eubeja. Sporaty Północne i

Najwyższa władca w Koś
ciele należy do „Świętego Sy
nodu Biskupów”, tzn zgroma
dzenia plenarnego wszystkich
urzędujących
metropolitów
(ten tytuł w Grecji i Bułgarii
i innych Wschodnich Kościo
łach Prawosławnych należy do
każdego
biskupa-ordynariusza). Synodowi przewodniczy
arcybiskup Aten — prymas
■ Grecji, mianowany przez rząd
na wniosek prezesa Rady M i
nistrów i w oparciu o listę
trzech kandydatów, wysunię
tych przez Synod. Metropoli
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PAŃSTWO
A K O ŚCIÓŁ W G REC JI

Kościele

Praw osław nym .

tów wybiera synod, a zatwier
dza rząd. Prawo państwowe
daje uprawnienie rządowi do
kontroli nad polityką kościel
ną w zakresie tworzenia i ob
sadzania stanowisk kościel
nych (np. określenie liczby
stanowisk biskupich).
Organem wykonawczym jest
„Stały Święty Synod” składa
jący się z arcybiskupa Aten,
jako przewodniczącego, oraz z
metropolitów,
przewodniczą
cych poszczególnych wydzia
łów synodu. Minister wyznań
może brać udział w posiedze
niach stałego synodu, jedynie
w tych wypadkach, kiedy o
mawiane są sprawy adminis
tracyjne.
Główne
zadania
.,Stałego Świętego Synodu" po
legają na koordynacji pracy
wszystkich kościelnych orga
nów’ i organizacji, na podej
mowaniu decyzji w sprawach
bieżących i nie cierpiących
zwłoki, a podlegających kom
petencji zgromadzenia ogólne
go synodu,
Statut 19GS r. wprowadził
ponadto po raz pierwszy no
wą instytucję kościelną, tzw.
,,Powszechne
zgromadzenie
Kościelne” (odpowiednik Kra
jowego Soboru Kościoła Pra
wosławnego w Polsce), w któ
rym uczestniczą, poza hierar
chią i klerem, świeccy dele
gaci parafii.
Organy administracyjne i
wykonawcze diecezji zorgani
zowane są na wzór organów
centralnych.
Według danych, zaczerpnię
tych z rocznika kościelnego —
1975 i\, Kościół Grecki posia
da 77 diecezji. Zgodnie z pos
tanowieniem statutu w roku
1979 ma nastąpić reorgaizacja: diecezje, mające mniej
niż 50.000 mieszkańców na
swym terytorium, mogą być
połączone z sąsiednimi, liczą
cymi powyżej 50 tysięcy, przy
czym połączenie to może na
stąpić dopiero po zgonie me
tropolity w diecezji wytypo
wanej do likwidacji.
Na terenie Grecji znajdują
się również inne prawnie
działające Kościoły, takie jak:
Kościół Rzymskokatolicki róż
nych obrządków, Kościół O r
miański,
Ewangelicko-Refor

•

mowany i inne wyznania, w
tym również niechrześcijań
skie.
ODNALEZIENIE
RĘK OPISÓW
STAROŻYTNYCH
NA SYNAJU
Jak informuje PAP z Aten,
manuskrypty
znalezione
w
klasztorze na Synaju stanowią
doniosłe odkrycie archeolo
giczne.
Zdaniem greckich uczonych,
profesorów L. Politisa i N.
Panajotakisa, rękopisy znale
zione w maju ll975 r. w pod
ziemiach
prawosławnego
klasztoru Sw. Katarzyny na
Synaju, stanowią jedno z naj
wybitniejszych odkryć języko
znawczych naszego stulecia i
rzucają wiele światła na waż
ny okres w rozwoju cywiliza
cji greckiej oraz na początki
chrześcijaństwa.
Na terenie świątyni natknię
to się na 25 skrzyń, zawiera
jących rękopisy greckie, sy
ryjskie, koptyjskie, arabskie,
armeńskie, gruzińskie, etiop
skie, słowiańskie i łacińskie
Są 1o rękopisy z pierwszych
wieków chrześcijaństwa, a w
większości z IV i X w.n.e.
Według profesora Politisa, rę
kopisy greckie są unikalnymi
materiałami do badań nad
historią pisma greckiego oraz
nad dziejami epoki bizantyj
skiej między rokiem 650 a 859
naszej ery.
CH RZEŚCIJA N IE
NA W YSPIE IR IA N
(NOWA GW INEA)
Chrześcijanie stanowią 76
procent wszystkich mieszkań
ców wyspy Irian, na której
leży Nowa Gwinea. Miejscowy
Kościół Ewangelicki, zrzeszo
ny w Światowej Radzie Koś
ciołów, liczy 300 tysięcy wyz
nawców. natomiast liczba k a 
tolików na tym terenie sięga
242 tys. Przynależą oni do
arcybiskupstwa Merauke oraz
biskupstw: Joyapura i Manokwari-Sorong. W służbie Koś
cioła Ewangelickiego pracuje
137 duchownych, zaś służbę
duszpasterską w 3 biskup
stwach katolickich pełni 80
kapłanów.
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Południowe, wyspy Jońskie i
inne), zaimuje 131,9 tysięcy
km4. Ludność w przeważają
cej części jest wyznania pra
wosławnego. będącego , religią
państwową.

Rosyjskim
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W ŚWIECIE
NOW Y
BISKUP LUTERAftSKI
D IEC E ZJI M IK K E L I
(FINLANDIA)
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Przygotowania do obcho
dów 450-lecia Konfesji Augs
burskiej w Finlandii znajdują
się ju ż w pełnym toku. Uro
czystość ta będzie obchodzo
na — zgodnie z uchwałą Kon
ferencji Episkopatu Kościoła
Luterańskiego Finlandii przez
tamtejsze gminy kościelne —
w dniu 21.V I.1980 r. W tym
celu został powołany specjal
ny Komilet Obchodów Uro
czystości pod przewodnictwem
arcybiskupa Martti Simojoki.
Z okazji tej uroczystości Koś
ciół Finlandii
przygotowuje
nowe tłumaczenie
Konfesji
Augsburskiej.

Patriarch atu
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450-LECIE
KONFESJI
AUGSBU RSKIEJ
W F IN L A N D II
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Polscy naukowcy w Brazylii

Prof. Czesław Marian Bieżanko- światowej stawy entomolog
dniu 22 września 1895 roku urodził się
publikacji pisanych po polsku. Zawierały one
■
Kielcach Czesław Marian Bieżanko.
praktyczne porady dla polskich osadniiiow.
Byl on jednym z najwybitniejszych
dotyczące zwalczania nieznanych im szkodni
ków upraw. To właśnie Bieżanko nauczył
współczesnych naukowców zajmujących się
polskich osadników i ich sąsiadów w stanie
w Brazylii entomologią — czyli nauką o
Rio Grandę do Sul uprawy soi, zachęcił rów
owadach. Jego ojciec, Roman Eugeniusz Bie
nież do uprawy roślin leczniczych sprowa
żanko, brai udział w powstaniu styczniowym,
dzonych z Europy. W ciągu następnych 30 lat
matka zaś wywodziła się ze starej ariańskiej
rodziny Stancaro.
Bieżanko prowadził badania entomologiczne
Czesław Bieżanko kształcił się w Szkole
i fizjograficzne w stanach Parana, Santa CaGłównej Gospodarstwa Wiejskiego w W ar
tarina, Rio Gande do Sul. a także w Argen
szawie na wydziale rolniczym. Następnie stu
tynie i Urugwaju.
diowal na wydziałach filozoficznych (przyro
Polski badacz nawiązuje współpracę z en
tomologiem brytyjskim W H . Evansem z Brida) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jagieł
lońskiego, a także na Uniwersytecie Poznań
tish Museum. któremu dostarcza wielu cen
skim (chemia). Tam też w 1923 roku uzyskał
nych i rzadkich okazów, a także ze znakomi
dyplom nauk rolniczych i dyplom inżyniera
tym znawcą motyli — T.M. Forbesem. profe
rolnika.
sorem Uniwersytetu Cornell i Uniwersytetu
Harvard. Współpraca ta trwała około trzy
W parze z zamiłowaniami badacza-przyrodziestu lat. W tym czasie obu uczonym udało
dnika ujawnia się jego talent pedagogiczny i
się dokładnie oznaczyć ponad 10 tys gatun
publicystyczny. Jeszcze będąc studentem che
ków owadów żyjących w krajach Ameryki
mii wykłada! chemię i nauki przyrodnicze
Południowej.
w warszawskich gimnazjach Po ukończeniu
studiów na Uniwersytecie Poznańskim uzys
Ogromną zasługą prof. Bieżanki jest opra
kał prawo wykładania chemii i przyrodo
cowanie wszystkich rodzin z rzędu motyli,
znawstwa we wszystkich szkołach średnich
występujących w południowych stanach Bra
Pracę pedagogiczną łączył z działalnością po
zylii. a także w Argentynie i Urugwaju w
pularyzatora nauk przyrodniczych i publicys
pracach tych pomagała mu małżonka — Ju a 
ty W roku 1924 Polska Akademia Umiejęt
na Lucia Mantf>vani-Bieżanko. znana i łubia
ności w Krakowie mianuje go członkiem Ko
na śpiewaczka w Ameryce Połudrfiowej.
misji Fizjograficznej. Bieżanko bierze rów
Wysoko cenione prace Czesława Bieżańnież udział w opracowywaniu haseł dziesięki o biologii szarańczy pozwoliły skuteczniej
ciotomowej encyklopedii „Ultima Th ule",
organizować akcje zwalczania tej niezwykle
która ukazywała się w Warszawie od 1927
groźnej w Ameryce Południowej plagi.
roku do 1930 roku.
K
Owady z ogromnej kolekcji prof. Bieżan
Chociaż młody przyrodnik interesował się
ki znajdują się w wielu instytutach nauko
wieloma dziedzinami naukowymi, to zwłasz
wych świata, m.in. w Uniwersytecie Cornell
cza jedna, zwana entomologią, zafascynowa
w Stanach Zjednoczonych, w Muzeum Naro
ła go bez reszty. Stal się zapalonym kole
dowym w Waszyngtonie, w Muzeum Brytyj
kcjonerem owadów; zbierał je, klasyfikował
skim, w Muzeum Narodowym Historii N atu
i opisywał. Badaniami swymi objął okolice
ralnej w Paryżu, w Uniwersytecie Humbold
Ojcowa, Kielc i Warszawy. Nawiązał rów
ta w Berlinie, w Muzeum Historii N atural
nież korespondencję ze znakomitym entomo
nej w Wiedniu. Kolekcje jego zbiorów zna j
logiem Emerikiem Strandem.
dują sie również w Polsce. Uczony przekazał
W roku 1929 Czesław Bieżanko wyjeżdża
je Instytutowi Zoologii Polskiej Akademii
do Wioch, Hiszpanii, a potem do Paryża,
Nauk w Warszawie, Muzeum Świętokrzyskie
gdzie przez pewien czas prowadzi kursy do
mu w Kielcach oraz Akademii Rolniczej w
kształcające dla nauczycieli polskich we
Lublinie. Prof. Bieżanko pragnie, aby cały
Francji. W roku 1931 wyjeżdża do Brazylii.
jego dorobek naukowy — a więc prace i
Kraj ten stał się drugą ojczyzną Czesława
ogromne zbiory oraz bogata biblioteka —
Bieżanki — wielkim poligonem jego poszu
znalazł się w kraju ojczystym i stał się włas
kiwań przyrodniczych.
nością Polskiej Akademii Nauk.
Równocześnie z pracą pedagogiczną (wy
Należy też dodać, że prof Czesław Bieżan
kłady chemii teoretycznej na Uniwersytecie
ko jest autorem lub współautorem 300 prac
Parańskim) kontynuuje swoją ogromną pasję
naukowych — głównie z zakresu entomologii,
5 pracę entomologa. W latach 1931— 1933 zbie
a także botaniki i chemii. Współpracował on
ra i opisuje owady, a także rośliny w połu
również przy wydawaniu bibliograficznego
dniowym Paragwaju, w Misiones (Argentyna)
słownika
entomologicznego.
Ponadto
do
i w Missoes (stan Rio Grandę do Sul). W b i
współpracy zaprosiła go znana ..Uniwersalna
bliografii prac Bieżanki figuruje kilkanaście
Encyklopedia Europejsko-Amerykańska Es-
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Rio de Janeiro.
Na szycie góry
Gorcovado
ustawiono olbrzym i
pos^g Chrystusa,
wg projektu
rzeźbiarza
polskiego
pochodzenia

P. Landow skiego

prof. Czesław Bieżanko

pasa-Calpe" w Madrycie. W Pelotas zaś od
roku 1940 redaguje „Biuletyn Roślin Leczni
czych i Ozdobnych’, a od 1959 — „Archiwa
Entomologii".
Z ogromnym trudem badawczym łączy
prof. Bieżanko pracę pedagoga i społecznika.
W latach 1934— 19415 był wykładowcą chemii
w gimnazjum Lemos Junior w Rio Grandę
oraz w gimnazjum Santa Margarita w Pelo
tas i Colegium Pelotense, w latach 1936— 194fi
byl również wykładowcą chemii i botaniki
na Wydziale Farmacji w Pelotas (był tam
profesorem zwyczajnym katedry entomolo
gii).
Prof, Czesław Bieżanko jest członkiem
wielu amerykańskich i europejskich towa
rzystw naukowych. W roku 1970 przyjęty zo
stał na członka, a następnie wybrany wice
przewodniczącym
Poludniowobrazylijskiej
Akademii Literatury i mianowany dyrekto
rem departamentu nauki tej akademii. Uni
wersytet w Montevideo nadał mu godność
profesora honorowego. Entomolodzy różnych
narodowości dedykowali mu jedenaście ga
tunków owadów, natomiast dwa rodzaje mo
tyli noszą jego imię. Prezydent Republiki
Brazylijskiej, dekretem specjalnym ogłoszo
nym w Diario Oficial w roku 1971 przyznał
uczonemu dożywotnią pensję w uznaniu je
go zasług, wniesionych w rozwój badań nau
kowych w Brazylii. W roku 1973 Czesław
Bieżanko otrzymał najwyższe odznaczenie
brazylijskie — Order do Cruzeiro do Sul —
głównie za nowe metody zwalczania szkodni
ków roślinnych, organizowanie szkolnictwa
i wprowadzanie nowych upraw. Miasto Pelo
tas, w którym od wielu lat pracuje i miesz
ka, nadało uczonemu honorowe obywatel
stwo.
Jest więc Bieżanko postacią ogólnie zna
ną i szanowaną w Brazylii. Cieszy się też po
pularnością i uznaniem wśród Polonii bra
zylijskiej. Jego nazwisko często pojawia się
na łamach prasy polonijnej. Rodacy zwraca
ją się do niego w chwilach szczególnie w aż
nych: był członkiem Komitetu Obchodów
lGOO-lecia Polski w Brazylii, członkiem Ko
mitetu 100-Iecia Osadnictwa Polskiego w P a
ranie i członkiem Komitetu Kopernikowskie
go w Brazylii.
Doceniając wybitną działalność naukową,
patriotyczną i społeczną prof. Bieżanki wśród
Polonii brazylijskiej. Hada Państwa Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej przyznała mu w
roku 1966 K izyż Oficerski Orderu Odrodze
nia Polski. Na przełomie czerwca i lipca 1973
roku profesor Bieżanko gościł w Polsce na
zaproszenie Towarzystwa ,,Polonia’1 i rekto
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ziął on
również udział w spotkaniu uczonych pol
skiego pochodzenia, nawiązując jednocześnie
kontakt z Muzeum Świętokrzyskim w swych
rodzinnych Kielcach.
W rok później, w oprawie starego cere
moniału akademickiego, odbyła się m ila uro
czystość promocji i wręczenia prof. Czesła
wowi Bieżance dyplomu doktora honoris cau
sa Akademii Rolniczej w Lublinie.
.
JOANNA RAC ZKO W SKA

11

Jan M atejka — fotografia W alerngo Rzewuskiego

W 150 ROCZNIC? URODZIN JANA MATEJKI '
1838 roku w Krakowie, w domu przy ulicy Floriań
skiej, w którym od 1898 Toku mieści się M uzeum je
go imienia, urodził się Jan Matejko — najw y bitniej
szy twórca historycznego i narodowego malarstwa polskiego.
Dom rodzinny M atejków przesiąknięty był duchem patrio
tyzmu. U miłowanie ziem ojczystych, umiłowanie chlubnych
dziejów historii Polski — oto najważniejsze czynniki kształ
tujące wrażliwość i wyobraźnię przyszłego malarza.
Zdolności rysunkowe ujaw niły się u Jana M atejki ju ż we
wczesnym dzieciństwie. Od lat chłopięcych całe dnie spędzał
na wędrówkach po ulicach Krakowa, z nieodłącznym ołów
kiem i szkicownikiem w ręku. Szczególnie pobudzał jego
w yobraźnię ołtarz W ita Stwosza — w dojrzałych pracach
M atejki bez trudu odnajdujem y znaną z Mariackiego O łta
rza dekoracyjność i barwność pełnych ekspresji postaci.
Obok rysowania ulubionym zajęciem Jan a M atejki było
czytanie starych kronik oraz studiowanie starej architektu
ry, rzeźb i rzemiosła artystycznego. Z tych czasów zachowa
ły się ogromne ilości szkiców i rysunków, wykorzystanych
później w malarstwie. Te teczki swoich S2 kiców nazywał
M atejko „skarbczykiem” lub „słow nikiem ” . Rozrastały się
one przez całe życie malarza, W ielką pomocą w późniejszej
pracy artysty były również jego zam iłow ania kolekcjoner
skie. Od młodzieńczych lat zbierał wszystko, co wiązało się
z przeszłością polski i z polską sztuką. Tak oto coraz jaśniej,
coraz świadomiej zarysowywał się w psychice młodego M a
tejki program jego późniejszej twórczości, w której najdo
nioślejsze momenty z dziejów naszego narodu ożyły w cyklu
wielkich obrazów historycznych.

W

M atejko studiował przez sześć lat w Krakowskiej Szkole
S 2 tuk Pięknych, rok w Akademii m onachijskiej i kilka m ie
sięcy w Akademii wiedeńskiej. O grom ną korzyść przyniosło
m u obcowanie z w ybitnym i dziełami sztuki europejskiej. Po
wrócił do Krakowa, m ając studia za sobą, w w ieku dwudzie
stu dwu lat. Kiedy w dwa lata później m alow ał „Stańczyka1’
był ju ż artystą dojrzałym, świadomym roli i znaczenia swo
jej twórczości.
Umiłowanie przeszłości i niepokój o przyszłość narodu
dyktowały m u konieczność pokazywania współczesnym za
równo dawnych, a niewytrzebionych błędów, jak i przypo
m inania m om entów świetności i wielkości Polski. Toteż, gdy
malował przybranego w jaskraw ą czerwień Stańczyka, cho
dziło m u o coś więcej, niż o studium portretowe, o coś in 
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nego, niż tylko ukazanie błazna renesansowego dworu króla
Zygm unta I, błazna, który usunął się w zacisze komnaty,
opuściwszy tłum rozbawionych dworzan w sąsiedniej sali.
Stańczyk, samotny, gorzko zadumany nad losami ojczyzny
— to wyrzut samego M atejki pod adresem otoczenia, które
beztrosko i egoistycznie używ ając życia, zapomina o spra
wach publicznych. A twarz błazna? To skupiona, szlachetna
twarz Matejki. Użyczając niejednokrotnie własnych rysów
postaciom w ystępującym w obrazach, artysta podkreślał w
ten sposób swoje zaangażowanie, ukazywał przeszłość, odno
sząc ją metaforycznie do politycznej sytuacji bieżącej.
Myśl w yrażoną w .Stańczyku” rozwinął M atejko w „K a
zaniu Skargi”, zapoczątkowując tym obrazem serię wielkich
płócien historycznych. Tłem akcji obrazu jest prezbiterium
katedry wawelskiej. Słynny kaznodzieja, jezuita Piotr Skar
ga Powęski żyjący na przełomie X V I i X V II wieku, gromi
króla Zygm unta II Wazę. otaczających go magnatów za
egoizm względem ojczyzny prowadzący ją niechybnie do
upadku. Cały dram at wyraża się w mistrzowsko oddanych
najróżnorodniejszych reakcjach psychicznych słuchaczy.
Zadziwia doskonałością opracowania zarówno postaci ludz
kich. ich twarzy, rąk, ruchów i gestów, jak historycznych
kostiumów oraz wszystkich szczegółów tła. Nie ma w nim je
dnak nic z charakteru ilustracji i nic też z wierności fotogra
ficznej soczewki. Uchroniło go od nich osohiste, silne zaan
gażowanie artysty, głębokie przeżycie omawianej sceny, w i
zja zrodzona w wyobaźni, a przedstawiona w gruntownie
przestudiowanym otoczeniu i realiach z tamtego okresu.
Najlepszym bodaj obrazem M atejki pod względem m alar
skim jest .Batory pod Pskowem” . Jasna i przejrzysta kom 
pozycja wiąże dwie wielkie, barwne grupy ludzi mocnym,
pionowym akcentem czarnej postaci Possewina. Trudno w y
raźniej ukazać trzy siły polityczne — obóz polski z królem
Stefanem i wodzem tej w ojny hetmanem Janem Zam oy
skim, grupę posłów moskiewskich i legata papieskiego —
splecione węzłem historii, Postać króla, jedna z najw spanial
szych w twórczości Matejki ,ma wręcz cechy m onum ental
ności.
Na obrazach Jana M atejki wiele pokoleń Polaków uczyło
się historii Polski i patriotyzmu. W czasie II w ojny świato
wej i w latach okupacji z największą pieczołowitością ukry
wano Matejkowskie arcydzieła, jako skarby narodowe.
Trwała jest wartość arcydzieł Jana M atejki i trwała jest na
sza wdzięczność dla tego wielkiego twórcy, który całe swoje
życie poświęcił służbie Ojczyzny, a nam pozostawił żywą
historię — siłą geniuszu zaklętą w obrazach.
M. K.

M uzeum M ate jk i w Krakow ie — salon na I piętrze

ABY MOJE ŻYCIE BYŁO DOBRE
iele młodych par staje na
ślubnym kobiercu w mie
siącach letnich. Nęci ich
piękna oprawa ślubnej ceremo
nii, kusi czar drugiej osoby, a
także i to, że w lecie przyjemnie
jest jechać do ślubu w tak mo
dnej dziś dorożce, w powodzi
kwiatów. Rzeczywiście, marzenia
le są bardzo piękne, ale czy ich
realizacja będzie równie piękna?
0 tym zakochani nie myślą.
Każdy z nas pragnie, aby jego
życie było dolsre. To pragnienie
jest czymś tak oczywistym i zro
zumiałym, że podejmowanie tego
tematu może wydawać się banal
ne Ale — wbrew pozorom —
nie jest to temat banalny, gdyż
wyobrażenia o dobrym życiu są
bardzo indywidualne i niezwy
kle zróżnicowane.
„Z pewnością każdy człowiek
— twierdzi Małgorzata Rejnhard-Misiuna z Instytutu Filozo
fii i Socjologii PAN — jest w
stanie określić, dzięki
czemu
własne życie uważa za udane
bądź nie. Wiele może być powo
dów uznania własnego życia za
dobre. Wśród najczęściej wymie
nianych przez ludzi (w naszym
kraju) czynników, można wska
zać na następujące: szczęście ro
dzinne, dobre warunki mieszka
niowe, dobre warunki material
ne, ciekawa praca, odpowiednie
wykształcenie,
dobre
zdrowie,
szacunek wśród kolegów itp. Od
tego, w jakim stopniu potrzeba
ta będzie zaspokojona, zależy w
dużej mierze poczucie zadowole
nia z życia”.
Na szczególną uwagę zasługuje
tu tzw. szczęście rodzinne. Jest
to bowiem potrzeba, która może
być zaspokojona jedynie w ro
dzinie. Jak wykazały badania
socjologiczne, zwłaszcza ludzie
posiadający wyższe wykształce
nie uznają szczęście rodzinne za
najważniejszą motywację pozy
tywnej oceny własnego życia.
Człowiek nie wstępuje w stan
małżeński i nie zakłada rodziny
bez nadziei, że będą one trwa
le. Przewagę takiej postawy wy
k a z u ją 'wszystkie ankiety. Wszy
stkie sondaże wykazują też, że
szczęście w małżeństwie i szczęś
cie rodzinne idą — w opinii
zwłaszcza ludzi młodych — w
cenę. Na ile udaje się to ludziom
zrealizować, zależy od baidzo
wielu czynników. Jednym z nich
— może nawet najgłówniejszym
— jest utrzymywanie w ryzach
swego egoizmu oraz działanie na
rzecz wspólnego dobra, tj. dobra
małżeństwa i rodziny.
Zakładając rodzinę mężczyzna
1 kobieta powinni zdawać sobie
sprawę w całej pełni z tego, że
tworzą nową komórkę społeczną,
budują nowe życie. Niezmiernie
istotną rzeczą w chwili wejścia
na nową drogę życia jest tu
zmiana sposobu myślenia u m ło
dej osoby, tzn. przejście z tzw.
„ja” na „my”. Musimy bowiem
zawsze brać pod uwagę szczęście
i dobro partnera, z którym się
wiążemy,

W

M.S.

Nareszcie mamy waka
cje! Jak przyjemnie wy
poczywać, opalać się, snuć
plany na dalsze dni waka
cyjnych przygód. Ale co
zrobić, jeśli pada deszcz i
nie widać ani promyka
słońca? Właśnie staramy
się Wam, młodzi Czytelni
cy, odpowiedzieć na to py
tanie, proponując
kilka
m inut zabawy i dobrych
pomysłów.

(

s

S

O

POSŁUCHAJ
STARSZYCH...

®

Pamięlaj, że nie tylko Ty,
lecz i człowiek starszy po
trzebuje
towarzystwa.
Np
babcia — to żywa encyklope
dia różnych opowieści i baśni.
Od starszych osób możecie do
wiedzieć się rozmaitych, nie
zwykle fascynujących spraw.
Jeśli masz kłopoty, zwróć
się do nich, a na pewno Ci
pomogg. Ale i Ty, miody
przyjacielu,
me
odmawiaj
starszym i bacznie obserwuj
swoje otoczenie, czy przypad
kiem
ktoś
nie
potrzebuje
Twojej pomocnej ręki...

Jeśli
lubisz
słuchać
muzyki...

ZRÓB TO SAM!
Wakacyjna pogoda częsta pia
ta nam najrozmaitsze figle —
nagle robi się zimno i pada
deszcz. Wtedy koniecznie trzeba
się czymś zająć. Nasza propozy
cja — to zrobienie własnego obrazu z różnych skrawków ma
teriałów. Na kartce z dużego blo
ku rysunkowego narysujcie kon
tury np. domu w ogrodzie, kon
tury drzew i chmur na niebie.
Poszczególne
elementy
swego
rysunku przenieście za pomocą
kalki na różne kawałki materia
łu, następnie wytnijcie je, przy
klejcie na swój rysunek, zróbcie
z tektury, również oklejonej m a
teriałem, ramkę — no. i Wasz
obrazek jest gotowy do zawie
szenia na ścianie!

Może rozpoczniesz nau
kę gry na gitarze? W y
obraź sobie: jest wieczór,
wokół płonącego ogniska
Twoi
koledzy
śpiewają
piękne pieśni. W tedy zja
wiasz się Ty i akom paniu
jesz im na gitarze...

Spróbuj odnaleźć co najm niej 8 szczegółów, którymi różnią się te

Czy jesteś spostrzegawczy?

dwa f| su n ki. Jośli wykonasz ło zadanie w ciągu 5 m inut — możesz
sobie pogratulować, gdyż jesteś naprawdę bardzo spostrzegawczy!
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R ozm ow y
z Czytelnikami
Pan Bronisław P. z wojewódz
twa konińskiego pisze: „Jestem
gorliwym czytelnikiem i propa
gatorem tygodnika „Rodzina", ale
mam żal do was, bo nie otrzy
małem odpowiedzi na list wysia
ny do redakcji dwa lata temu.
Zapewniacie, że każda podpisana
korespondencja
jest
wnikliwie
czytana i omawiana na lamacłi
czasopisma, lub przynosi odźwięk
w postaci prywatnego pisma,
tymczasem ja nie doczekałem się
odpowiedzi, wiąc piszę ponownie
i proszę o odpowiedź na szereg
interesujących mnie pytań”.
Nie przypominam sobie, by Pa
na list trafi} w moje ręce; za
pewne nie dotarł do redakcji.
Trudno teraz szukać wjnnych.
Pragniemy teraz cierpliwość Pa
na w jakim ś stopniu wynagro
dzić — otrzymuje Pan prywat
ny list, i publiczne omówienie
części Pana wątpliwości. Nim
przejdę do pytań, muszę z góry
zaznaczyć, że moje odpowiedzi
traktują poruszaną przez Pana
tematykę
bardzo
lakonicznie.
Pełne omówienie wymagałoby ca
łego szeregu artykułów, dlatego
moje słowa proszę potraktować
jako zachętę do systematycznego
studiowania Pisma świętego —
samego źródła prawdy religijnej
i to pod kierunkiem znawcy za
gadnień wiary. Jak się bowiem
można zorientować z treści sa
mych pytań, zagadnienia teolo
giczne chciałby nasz Czytelnik
widzieć z taką oczywistością, 7.
jak oglądamy otaczający nas
świat, lub przyjmujemy wyniki
badań naukowych, Tymczasem
wiara dotyczy spraw nadprzyro
dzonych, przekraczających m oż
ność poznania zmysłowego, a
często również umysłowego. Tu
tkwi przyczyna, że nie wszyscy
ludzie są wierzącymi, a wśród
wierzących istnieją poważne roz
bieżności w rozumieniu i zakresie
pewników religijnych. A oto od
powiedzi na Pana pytania:
1. Kto widział Boga?
Autorytatywną odpowiedź znaj dujemy w Ewangelii świętego J a 
na, rozdział 1, wiersz 18; „Boga
nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg (Syn Boży —
przyp. autora), który jest na ło
nie Ojca, objawił Go”. A więc
nikt z łudzi, bo zapewne o ludzi
chodzi naszemu Czytelnikowi, nie

widział Boga. Bóg jako istota
nieskończenie doskonała żyje w
innym wymiarze niż człowiek.
Nasze oczy nie są przystosowane
do oglądania innego świata, po
dobnie jak nie mogą zobaczyć bez
specjalnych pparatów np. w iru
sów i innych mikroorganizmów.
Bóg jednak dal się lepiej poznać
lud/iom w jednorodzonym Synu
swoim. Pewnego razu apostoł F i
lip zawołał w imieniu kolegów
i własnym: „Panie, pokaż nam
Ojca", na co Pan Jezus odpowiedzjał proszącemu: „Tak dłu
go jestem z wam i i nie poznałeś
mnie? Filipie! Kto mnie widział,
widział Ojca; jak możesz mówić:
Pokaż nam Ojca? Czy nie wie
rzysz, że jestem w Ojcu, a O j
ciec we mnie?" (J 14,9). Pismo
Święte wyraża przekonanie, że
człowiek może poznać istnienie
Boga również na drodze rozu
mowej wnioskując z bytu stwo
rzeń o istnieniu Stworzyciela. W
Księdze Mądrości czytamy: „G łu
pi są wszyscy ludzie, którzy z
rozważania dzieł Bożych nie roz
poznali Twórcy. Jeśli pociągnię
ci są pięknością rzeczy stworzo
nych, powinni byli poznać o ile
piękniejszy
jest
ich
Władca.
Sprawca bowiem piękności to
wszystko stworzył
Albo. jeśli
moc i działalność ich podziwiają,
powinni zrozumieć z tego, iż
mocniejszy jest Ten, który je uczynil, z wielkości bowiem i
piękności stworzenia Stworzyciel
łatwo może być poznany” (Mdr
13.). Pięknie tę prawdę wyraża
polski poeta Jan Kasprowicz:
..Ta jedna licha drzewina, nie
trzeba dębów tysięcy, z szeptem
się ku mnie przegina: Jest Bóg
— i czegóż ci więcej

Bitymi Pliniusza Młodszego, wy
słany w 111 roku do cesarza Trajana oraz dzieło innego history
ka rzymskiego — Swetoniusza —
..Życie
Klaudiusza”. Żydowski
historyk Józef Flawiusz, urodzo
ny w 37 roku po Chrystusie,
wspomina o N im dwukrotnie w
dziele pod tytułem: „Starożytnoś
ci żydowskie". Dość też często,
chociaż w nienawistym tonie,
mówią o Jezusie pisma talmudyczne. Obecnie żaden poważny
historyk na święcie nie kwestio
nuje istnienia Jezusa Chrystusa.
3. Czy rzeczywiście Kościół k a 
tolicki wierzy, żc podczas przyj
mowania Eucharystii łączymy się
i Bogiem i Jezusem Chrystusem?
Jest to jedna z zasadniczych
prawd wiary katolickiej. Zbawi
ciel chciał stać się siłą duchową
wiernych i zadatkiem naszej
przyszłej nieśmiertelności W cza
sie ostatniej Wieczerzy Pan Je
zus powiedział nad chlebem: „To
jest ciało moje", a nad winem:
„To jest Krew moja". Władzę spra
wowania Eucharystii przekazał
Jezus swoim uczniom i ich na
stępcom słowami: „To czyńcie na
moją pamiątkę”. Najświętszy Sakarment jest ośrodkiem życia l i
turgicznego Kościoła katolickie
go. Kościół wierzy w obecność
Chrystusa pod postaciami chlebą i wina na podstawie wyraź
nej nauki Boskiego Założyciela,
a nie ludzkiej mądrości, co do
sadnie wyraża pieśń eucharys
tyczna: „Wiarą ukorzyć trzeba
zmysły i rozum swój, bo tu już
nie ma chleba, tu Bóg, tu Jezus
m ój”.
4.
do
Jak
ga,

Mów] się, że kapłan „idzie
chorego z Panem Boeiem”.
można zanieść choremu Bo
skoro Bóg jest wszędzie?

Kapłan niesie choremu K om u
nię świętą, czyli Ciało i Krew
Chrystusa. Bóg jest obecny wszę
dzie całą swoją istotą, bo jak
mówi apostoł: ..W Bogu żyje
my, ruszamy się i jesteśmy' . W
tym znacz.eniu nie tylko kapłan,
ale i każdy człowiek „chodzi z
2.
Czy istnieją niechrześcijań Bogiem",
któremu
zawdzięcza
skie zapiski historyczne potwier
swoje istnienie. Bóg przez swego
dzające istnienie Chrystusa?
Syna stał się człowiekiem i od
tąd Ma ciało ludzkie, które nie
Tak.
Histoiyczność
postaci
jest wszechobecne, ale z woli
Chrystusa znajduje się w każdej
Zbawiciela, oprócz niezliczonych
Komunii świętej. Kapłan idzie do
świadectw chrześcijańskich, do
chorego z Panem Bogiem obec
kum entują świadectwa pogan i
nym pod postacią chleba w obu
Żydów'.
Największy
historyk
swoich naturach — boskiej i
rzymski Tacyt, żyjący w latach
55— 120 naszej ery, w „Roczni
ludzkiej. Ta forma przebywania
Boga ma tylko miejsce w niebie
kach” swoich pisze: ..Neron wy
i Eucharystii.
szukanymi mękami ukarał tych,
których powszechnie chrześcija
Pozostałe pytania pokrywają
nami zowią. Nazwa ta bierze po
czątek od Chrystusa, który za
się z problemami stawianymi
przez innych Czytelników. Wszy
rządów Tyberiusz przez namiest
stkie zostaną w swoim czasie
nika Poncjusza Piłata byl na
uwzględnione.
Prosimy
nadal
śmierć
skazany”. Również
o
gorliwie czytać ..Rodzinę”,
Chrystusie mówi list namiestnika

W ydaw ca:
Społeczne
To
warzystw o Polskich K a to 
lik ó w . Z akład W ydaw niczy
„O drodzenie".
K O L E G IU M
R E D A K C Y JN E
P EŁ N IĄ C E
F U N K C JĘ
RE D A K T O R A
N A C ZELN EG O : ks. Edward
B alakicr, bp M aksym ilian
Rode, ks. Tomasz W ulto
T Y G O D N i K
K A T O L l C K i
wicz, ks. W iktor Wysoczaóski (przew odniczący K o le g iu m ): ZE SP Ó L R E D A K C Y JN Y : M arek A m broży
(redaktor), M arek Dzięgielew skl (redaktor techniczny), M ałgorzata K ąp iń
ska (sekretarz re d akcji), M irosław a K u ie l (starszy redaktor).

Pani N. Z. (nazwiska i adres
znane redakcji)
pisze: „Mam
wielki kłopot, z którym nie mo
gę sobie poradzić. Jestem matką
ośmiorga dzieci, które wychowa
łam, chociaż warunki miałam
bardzo ciężkie. Dzieci są zdrowe
i część z nich już pracuje. Trzy
lata temu mój syn m ularz otrzy
mał zatrudnienie przy remoncie
plebanii w naszej rzymskokato
lickiej parafii. Wyrzucono tam
slare piece kaflowe, a zastąpiono
je centralnym ogrzewaniem. Po
szłam więc do proboszcza, by k u 
pić kafle z rozbiórki. ..Może je
pani wszystkie zabrać, bo są sta
re i nam niepotrzebne" — po
wiedział. Dałam księdzu 950 zł.
Pieniędze przyjął. Wybraliśmy z
mężem mniej przepalone kafle z
gruzowiska i postawiliśmy z nich
duży piec i małą kuchenkę. Od
tej pory minęło dwa i pól roku,
Pewnego
dnia
spotyka
mnie
ksiądz i żąda, bym dopłaciła
jeszcze 3000 złotych za tamte
kafle. Pow edziałam, że nie za
płacę, bo za te pieniądze mogła
bym kupić nowe. Gdybym wie
działa, że ksiądz tyle zażąda, nig
dy bym tej starzyzny nie wzięła.
Nielitościwy
proboszcz
oddał
sprawę do sądu. Ja, stara i scho
rowana kobieta, po trzech prze
bytych operacjach, jestem przez
osobę duchowną ciągana niespra
wiedliwie po sądach. Bardzo pro
szę o pomoc."
Serdecznie Pani
współczuje
my. Możliwośoi interwencji u
władz Kościoła rzymskokatolic
kiego nie mamy. Ufamy, że sąd
weźmie pod uwagę rzeczywistą
wartość kafli i dostrzeże motywy
niegodne kapłana, którymi kie
rował się oddając rzekomego
dłużnika do sądu. W nadziei, że
niniejszy numer „Rodziny” trafi
na biurko owego proboszcza,
przypominamy wielce wymowną
przypowieść Chrystusa o dwóch
dłużnikach z Ewangelii św. M a
teusza, rozdział 18. Sługa, które
mu pan darował olbrzymi dług.
nie ulitował się nad swoim ko
legą. choć ten był mu winien
bardzo znikomą sumę. Gdy się o
tym dowiedział pan, przywołał
chytrego człowieka i rzekł: ..Słu
go zły i niegodziwy! Wszystek
tamten dług darowałem ci, boś
mnie prosił. Czy i ty nie powinneś byl zlitować się nad
współsługą swoim, jak ja zlito
wałem się nad tobą? I rozgniewał
się pan i wydal go katom”. Oby
Bóg kiedyś nie musiał postąpić
podobnie ze swoim sługą — pro
boszczem naszej udręczonej Czy
telniczki.
Wszystkich Czytelników
decznie pozdrawiani

ser

DUSZPASTERZ

Adres redakcji i ad m in istrac ji : ul. K rc d y to n a 4, 00-062 W arszawa. Telc
fony re d a k c ji: 27-89-12 i 21-03-33 ; ad m inistracji 27-94-33. W płat na p re n u 
meratę nie p rzy jm u je m y . Prenum eratę k rajo w ą należy opłacać w urzę
dach pocztowych lu b u listonoszy (kw artalnie — ze zl, półrocznie — 52 zl,
rocznie — 104 zl). Zlecenia na w ysyłkę „R o d zin y ” za granicę p rzyjm u je
oraz w szystkich in fo rm a cji na ten temat u d zie la: RSW „Prasa-Książka-Ruch” Centrala K olportażu Prasy i W ydaw nictw , ul. T owarowa 28,
00-958 W arszawa. N adesłanych rękopisów , fotografii 1 ilustracji redakcja
nie zwraca oraz zastrzega sobie praw o d o konyw ania zm ian w treści n a 
desłanych arty kułów . D r u k : Prasowe Z a k ła dy G raficzne RSW „Prasa-Kslążka-Ruch” , W arszawa, ul. Sm olna 10/12. Zam . 831. S-21.
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CZY WIECIE, ŻE...
Pomidory, które są naszym ulubionym przysmakiem, pocho
dzą z Ameryki. Zanim przywędrowały do Europy, około X V I
wieku, rosły dziko na terenach Peru i Meksyku. Najszybciej
w Europie zaaklimatyzowały się we Włoszech, gdzie nazywano
je „porno d’oro”. co oznacza „ziote jabłko". Od Włochów nau
czyli się jeść pomidory Francuzi, zwąc ie ..pomme d’amour'',
— „jabłka miłości". Z tych dwu nazw pochodzi nasza polska —
pomidory.
Pomidory dostarczają naszemu ciganizmowi wiele witamin i
soli mineralnych.

KRZYŻÓWKA NR 29
P O ZIO M O: 1) część granatu, 5) anlypo-la mety, 10) mieszkanie o-!najmowane uczniom, 11) kraina wszelkiej szczęśliwości, 12) sojus?nik,
13) ma wyższe wykształcenie techniczne, 15) włóka zębata albo ssak
z pogromady stekowców, 16) mieszkaniec pogranicza Francji i Hisz
panii. 19) choroba z wysypką, 21) rodzaj, klasa, gatunek. 25) nad
mierne rozrośnięcie się czegoś. 2ń) zniewaga. 28) zwarcie w przewo
dach elektrycznych, 29) codaimna modlitwa, 30) górna część Ichawicy, 31) nienałuralność, pretensjonalność.
r i O N O W O : 1) rzec?cwa poręka, 2) klawiszowy instrument muzycz
ny, 3) placówka slJŻby zdrowia, 4) ojczyzną szacha, fi) z.na się na
prowadzeniu walki 7) przed Tobą. fi) na końcu palca, 9) mocna przy
prawa kuchenna, 14) ułatwia szycie, 17) rodzaj nawozu, 18) stłucze
nie, 20) analiza, podział na składniki,, 22) im ię bohaterki „Lalki
23) wdzięk, powab, szyk, 24) ptak-plotka, 27) sprzeczka, zatarg.

Rozwiązania należy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania się
numeru pod adresem redakcji i z dopiskiem na kopercie lub pocz
tówce: „Krzyżówka nr 29". Do rozlosowania:
nagrody książkowe
R O ZW IĄ ZA N IE K R Z Y Ż Ó W K I NR 23
PO ZIO M O: przystań, umysł, strzała, rozwaga, kawior, odważnik,
Iekkoduch, rajd, rola, korniszon, S^ftumin, pedant, korowód, oficyna,
zapał, patałach. PIO N O W O : pestka, zdrowie, szarotka, Arab, mazgaj,
stajnia, producent, kaskada, gruszka, pszenica, loteria, okaryna, praw 
da, strach, loża.
Za nadesłanie p raw idłow ych rozw iązań nagrody w ylosow ali:
wicz z M osiny 1 Ja n Posłuszny z Ja stk o w y Dolnej.
Nagrody prześlemy pncztq.
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