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Działanie Ducha Świętego
Trzy najw iększe uroczystości roku liturgicznego pośw ięcone są 

trzem Osobom  Trójcy  Przenajświętszej. I tak Boże Narodzenie
— jak się powszechnie przyjm uje — jest świętem Boga Ojca, 
który posłał na świat swego jednorodzonego Syna, by przy- 
jąwszy ludzką naturę, dokonał odkupienia upadłej ludzkości. 
W ielkanoc jest natomiast uroczystością Syna Bożego, który — 
po m ęce i śmierci na krzyżu — uwieńczył dzieło odkupienia 
chwalebnym  zm artwychwstaniem swoim. W reszcie Zielone 
Święta są obchodem  ku czci Ducha Świętego, który został ze
słany na świat, aby to, co O jciec stworzył a Syn odkupił zostało 
przez niego utwierdzone i uświęcone.

W  Starym Testamencie pięćdziesiąty dzień po św ięcie Paschy 
obchodzony był bardzo uroczyście, jako pamiątka ogłoszenia 
prawa Bożego na górze Synaj. Nazywano ją „Pięćdziesiątnicą"’. 
Nazwa ta przyjęła się również w  liturgii kościelnej, gdyż ze
słanie Ducha Świętego m iało m iejsce w  dniu żydowskiej P ięć
dziesiątnicy. Był to równocześnie pięćdziesiąty dzień po zm ar
twychwstaniu Chrystusa. Pamiątka zesłania Ducha Świętego 
nazwana została popularnie „Zielonym i Świętam i” . Stało się tak 
zapewne dlatego, że obchodzona jest w  najpiękniejszej porze ro
ku, kiedy cała przyroda jest w  pełnym rozkwicie. Stąd też ob
rzędy ludow e związane z tym  świętem  tchną radością i wese
lem. Świątynie i dom y mieszkalne przystraja się tradycyjnie 
zielonymi, najczęściej brzozowym i gałęziami, gdyż zieleń jest 
symbolem życia.

Porów nując te uroczystości, Dom Gueranger pisze: „Jakaż 
różnica między tymi dw om a Pięćdziesiątnicami. Pierwsza miała 
m iejsce na dzikich skałach Arabii, wśród błyskawic i grzmotów, 
a ogłaszała zakon bojaźni, pisany na kamiennych tablicach. 
Druga w  Jerozolimie, w  mieście świętym, jeszcze nie odrzu
conym ostatecznie przez Pana, bo zawierającym... zaczątek N o
w ego Zakonu, K ościoła chrześcijańskiego. W czasie tej drugiej 
Pięćdziesiątnicy niebo się nie chmurzy, pioruny nie biją, serca 
ludzkie nie truchleją, jak ongiś na puszczy. Tutaj boski ogień 
ow łada apostołami, ogień, od którego niebawem  rozgorzeje świat 
cały” („R ok  liturgiczny” , t. III, str. 266).

W  oparciu w ięc o dzisiejsze czytania mszalne zastanowimy się 
nad faktem zesłania Ducha Świętego. Pozwoili nam to nie tylko 
bardziej docenić ow o w iekopom ne wydarzenie, ale również lepiej 
zrozumieć działanie Trzeciej Osoby Boskiej w  Kościele.

3k *
Z w łaściw ą sobie dokładnością przedstawia to niecodzienne 

w ydarzenie św. Łukasz, pisząc: „A  gdy nadszedł dzień P ięćdzie
siątnicy, byli w szyscy razem  na jedn ym  m iejscu. I pow stał nag
le z nieba szum, ja kby  w iejącego gw ałtow nego wiatru, i napeł
nił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im język i jakby z 
ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym  z nich. I na
pełnieni zostali w szyscy  D uchem  Św iętym , i zaczęli m ów ić in
nym i językam i, tak jak im Duch poddawał. A przebyw ali w 
Jerozolim ie Żydzi, m ężow ie nabożni, spośród w szystkich  ludów, 
jakie są pod n iebem ; gdy w ięc pow stał ten  szum, zgromadził 
się tłum i zatrw ożył się, bo każdy słyszał ich m ów iących  w  
swoim  języku . I zdumieli się, i dziwili, m ów iąc: Czyż oto w szy 
scy ci, k tórzy  mówią, nie są G alilejczykam i? Jakże w ięc to jest, 
że słyszym y... sw ój w łasny język , w  którym  urodziliśm y  się?”  
((Dz 2,1— 8).

Skutki działania Ducha Świętego okazały się nadzwyczajne. 
Dotychczas zatrwożeni i wylęknieni, um ocnieni łaską z nieba 
w yszli apostołow ie na zewnątrz W ieczernika. Oświeceni też 
zostali nadprzyrodzoną prawdą, zaś „Piotr..., podniósł sw ój 
głos i przem ów ił do nich: M ężow ie judzcy i w y  w szyscy, k tó 
rzy m ieszkacie w Jerozolim ie! N iechże wam to będzie wiadom e, 
dajcie też posłuch słow om  m oim ’’ (Dz 2,14). K ontynuując zaś 
sw oje wystąpienie stwierdził, że to co zaobserw ow ali nie jest 
skutkiem nadużycia wina. W tej bow iem  chw ili w ypełniło się 
proroctw o, zawarte w słowach: „W y le ję  m ojego Ducha na 
w szelkie ciało..., także na sługi i służebnice w yleję... m ojego  
Ducha”  (Joel 3,1— 2). Następnie począł zgrom adzonym  głosić 
Jezusa Chrystusa, przez nich um ęczonego i przybitego do krzy
ża, którego Bóg w skrzesił dnia trzeciego i posadził w  niebie po 
praw icy sw ojej. Nie poskąpił Duch Św ięty sw ej łaski zgrom a
dzonym  tłumom. W ielu bow iem  uwierzyło, a „ci..., k tórzy p rzy

„Ja  prosie hętfę O jca 1 ria wam innego Pocieszyciela, aby byl z wami 
na w ieki”  (J 14316)

ję li słow o jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało ow ego  
dnia około trzech  tysięcy  dusz”  (Dz 2,41).

Dzień ten stał się w ięc dniem narodzin K ościoła Chrystuso
wego. Bow iem  „te trzy tysiące rozm nożą się niebawem  z za
dziw iającą szybkością i nie minie pół wieku, a cały  świat ów 
czesny będzie przesiąknięty tym  zaczynem  now ym : uczone 
Ateny i św iatow ładny Rzym  schylą dumne czoła przed G alilej
czykiem ; rozkoszne wybrzeża Jonii zaroją się od gmin chrześci
jańskich, a na w yspach błękitnego archipelagu, w  tajem niczym  
Egipcie i na gruzach Kartaginy, w  dalekiej Galii, i Iberii, aż 
hen po słupy Herkulesa, rozbrzm iew ać będzie im ię Jezusa” (S. 
Renata: „V ivere cum  Ecclesia” , t. II, str. 9). Proces ten nie 
został zahamowany. Bow iem  i obecn ie —  dzięki działaniu Du
cha Świętego —  K ościół Chrystusowy ustawicznie się roz
szerza.

Działalność Ducha Świętego, rozpoczęta w  dzień Zielonych 
Świąt trwa nadal i trw ać będzie do skończenia w ieków . B o
w iem  naucza On ludzi w  K ościele i przez K ościół, uświęca ich 
i rządzi nimi. Chociaż bow iem  Chrystus przebyw a w  chwale 
Ojca, przecież —  jak to w ynika ze słów  Ew angelii dzisiejszej
—  w szyscy Jego w yznaw cy nie pozostaną w  niew iedzy od
nośnie spraw dotyczących zbawienia. Duch Praw dy bow iem  
w szystkiego ich nauczy i przypom ni im  wszystko. „P ocieszy 
ciel, Duch Ś w ięty  —  jak nas n ieom ylnie zapewnia Syn Boży  — 
którego O jciec pośle w  im ieniu moim , nauczy was w szystkiego  
i przypom ni wam w szystko, co wam pow iedziałem ”  (J 14,26). 
Uzupełniając tę w ypow iedź n ieco dalej dodaje: „L ecz  gdy 
przyjdzie... Duch Prawdy, w prow adzi was w e w szelką praw dę" 
(J 16,13). Nauczanie praw dy Bożej jest naczelnym  zadaniem 
Ducha Świętego. Stąd też A postoł pisze: „A lbow iem  nam obja 
wił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada w szystko, nawet 
głębokości B oże”  (1 K or 2,10). Jest to nauka najbardziej pewna, 
skoro Duch Święty jako osoba T rójcy  Przenajświętszej, prze
nika wszelkie tajniki życia Bożego.

Duch Św ięty uświęca w yznaw ców  Chrystusa, a dokonuje 
tego przez łaskę, którą w ysłużył nam Zbaw iciel. Bow iem  — 
w edług nauki św. Paw ła —  Syn Boży „zbaw ił nas nie dla 
uczynków  spraw iedliw ości, które spełniliśm y, lecz dla m iło
sierdzia sw ego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez 
Ducha Ś w iętego”  (Tt 3,5). To „odrodzenie i odnow ienie'’ doko
nuje się w  sakramencie Chrztu świętego. A  od chw ili jego 
przyjęcia mieszka On w  duszach naszych, czyniąc sobie z na
szego ciała i duszy przybytek, świątynię, dom  Boży. Ucząc
0 tym  pisze Apostoł: „C zy  nie w iecie, że ciało wasze jest  
świątynią Ducha Św iętego, który  jest w  w as?”  (1 K or 6,19). 
Nieco zaś wcześniej w spom ina: „ Czy nie w iecie, że świątynią  
Bożą jesteśm y i że Duch Boży m ieszka w w as?”  (1 K or 3,16). 
Zanim  jednak to  nastąpi Duch Św ięty oczyszcza i uświęca 
nasze dusze ogniem swej łaski, by  stały się godnym  mieszka
niem Boga. On też umacnia w  nas życie nadprzyrodzone, byś
m y w  zjednoczeniu z Bogiem  w ytrw ali aż do śmierci. Bo w ed 
ług nauki objaw ionej, „D uch w spiera nas w n iem ocy naszej”  
(Rz 8,26).

W reszcie Duch Święty rządzi K ościołem  Chrystusowym . Syn 
Boży bow iem  —  jak już uprzednio pow iedzieliśm y —  przeby
wa w  niebie, gdzie jest naszym Pośrednikiem  u O jca n iebie
skiego. W praw dzie jako Bóg jest Jezus Chrystus wszędzie obec
ny, zaś w  Eucharystii przebyw a ustawicznie na naszych ołta
rzach. Nie chce jednak działać w  ten sposób, jak to czynił 
podczas swego życia na ziemi, lecz pozostawia to całkow icie 
trzeciej Osobie Boskiej. Dlatego Jego K ościół na ziemi prowadzi
1 kieruje nim Duch Święty. Jego też działaniu zawdzięczać 
należy, że od dwudziestu w ieków  K ościół Chrystusowy pro
wadzi ludzi do zbawienia.

*

* *
W raz z całym  chrześcijańskim  światem obchodzim y w  dniu 

dzisiejszym  pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Prośm y Go 
w ięc słowam i liturgii: „P rzyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
Tw ych  w iernych” . A  równocześnie otw órzm y Mu nasze umysły, 
serca i w olę, by ośw iecał je  swą prawdą, uśw ięcał nadprzyro
dzoną łaską oraz prostą drogą prow adził do zbawienia.

Ks. JAN KUCZEK
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„CHRYSTUS NIE ZOSTAWIŁ NAS SAM YCH”
„A  gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, 

byli wszyscy razem na jednym  miejscu. I p o 
wstał nagle z  nieba szum, jakby w iejącego 
gw ałtow nego wiatru, i napełnił ca ły  dom, 
gdzie siedzieli. I ukazały się im  języki jakby 
z ognia, które się rozdzieliły i  usiadły na 
każdym  z  nich. I napełnieni zostali wszyscy 
Duchem Świętym, i  zaczęli m ów ić innymi 
językami, tak jak  im  Duch podawał.

Zarów no Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy 
i A rabow ie —  słyszym y ich, jak  w  naszych 
językach głoszą w ielkie dzieła Boże.

Zdum ieli się w tedy  w szyscy i będąc w  n ie 
pewności, m ów ili jeden do drugiego: Cóż to 
m oże zn aczyć?” (Dz 2, 1— 1 11— 12).

Uroczystość Z ielonych Świąt była po
czątkow o obchodzona przez Izraelitów  jako 
coś w  rodzaju dożynek: było to  święto psze- 
nicznvch p lon ów  (Kpł 23, 15— 21). W  czasach 
Now ego Testamentu święto to połączono je 
dnak w  praktyce z  pamiątką przym ierza za
wartego na górze Synaj z  akcentami oczeki
w ania na zapowiedziane odnow ienie przy
mierza. Zesłanie Ducha Świętego w  tym  w ła 
śnie dniu n ie jest przypadkowe, m a bow iem  
charakter symbolu. Napełnienie Apostołów  
Duchem Świętym, czyli rzeczyw ysty począ
tek Kościoła, jest zebraniem  plonu całej 
działalności i śm ierci Jezusa na krzyżu. Przez 
sw oją  ofiarę Jezus dał początek nowem u lu 
dowi wybranem u. „W ielkanoc była począ
tkiem  łaski, a Pięćdziesiętnica jest je j uw ień
czeniem ; albow iem  Duch św. dopełnia w  nas 
dzieła, które Chrystus rozpoczął” (św. A ugu
styn).

Inny aspekt uwypukla św. Jan (20, 19— 23), 
opisując w  sw ej Ewangelii tajem nicze w y 
darzenie w  Wieczerniku. Śmierć Jezusa uczy
niła z  Jego uczniów  (wspólnotę mesjańską, 
Kościół, ży jący  Jego Duchem. Jest to w ła
śnie początek ludu now ego przymierza, o  któ
rym  prorokow ał Ezechiel:

„I  dam  w am  n ow e serce i now ego ducha 
tchnę do waszego wnętrza, kam ienne serce 
wam  odbiorę, a dam  w am  sere z  ciała. Du
cha m ojego chcę tchnąć w  w as i sprawić, 
byście żyli w edług mych nakazów  i przestrze
gali przykazań i według nich postępow ali” (Ez 
36, 26— 27). Ożywiany przez Ducha Jezusa K o
ściół, staje się Jego nowym  ciałem. Tak w ięc 
zm artwychwstanie Jezusa, to  zm artw ych
wstanie now ego ludu, now ej ludzkości repre
zentowanej przez Apostołów . Nie jest przy
padkiem, że św. Jan naw iązuje do „tch n ie
nia ■ „  Z nów  w ięc rzekł do nich Jezus: P o
kój w am ! Jak O jciec m nie posłał, tak i Ja 
was posyłam. Po tych słow ach tchnął na nich 
i  rzecze do n ich: W eźm ijcie Ducha Świętego” 
(J 20, 21— 22). Termin „tchnienie” użyto u
przednio w  Starym Testamencie do opisu 
udzielenia życia pierwszem u człowiekftwi 
(Rdz 2,7) oraz przy opisie odnow y narodu 
wybranego po jego pow rocie z  n iew oli (Ez 
37,9). W  obu przypadkach jest to opis tw ór
czej działalności Ducha: „Stwarzasz je  (rze
czy), gdy ślesz sw ego Ducha i odnawiasz 
oblicze ziem i”  (Ps 104, 30). Sw  Paweł apostoł 
również w  sw oich listach siln ie-podkreśla ł 
idee, że plonem  śmierci Jezusa jest nowe

stworzenie przez zesłanie Ducha Świętego. 
„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy 
człow iek, Adam, duszą żyjącą, a  ostatni 
Adam  duchem  ożyw iającym  (1 K or 15, 45).

A le Jezus nie ty lko  daje sw ym  uczniom  nowe 
życie. Zycie, które otrzym ują jest Jego własnym 
życiem . P rzyjm ując je , uczniowie jednocześnie 
p rzyjm ują na siebie zobowiązanie kontynuowania 
Jego m isji: „Jak  O jciec Mnie posłał, tak i ja  was 
posyłam ” .

Warto zw rócić uwagę także i na to, że Duch 
wcale nie ogranicza swego działania do chrześcijan. 
„W ieje  tam, gdzie ch ce”  (J 3, 8). W najróżniejszy 
sposób. „D ar czy posłanie Ducha Świętego, który 
pow inien nastąpić po uwielbieniu Chrystusa, byl 
taki, że nigdy przedtem  nie by ło podobnego, co 
nie znaczy, że Duch n igdy przedtem  nie był p o 
syłany, tylko nigdy w  taki sposób”  (św. Augustyn: 
„O  tró jcy  Św iętej” , IV, 29).

Doskonałą tego ilustracją m oże być fra 
gment z  „W ysp zaczarow anych” W. Łysiuka 
(IW  „P ax” 1974, s. 43— 44). „T o  był chyba 
Am erykanin, w ysoki m łody blondyn  o  zw a
listym  cielsku, w  dżinsach i sandałach. Stał 
i patrzył z głupawym , drw iącym  uśmieszkiem 
na ludzi klęczących w okół ołtarza pod niszą 
(przy grobie św. Franciszka z  Asyżu). I żuł 
gumę, ostentacyjnie, drażniąco, hałaśliwie. 
Czuł się w yższy (i był wyższy, b o  stał), 
m niej głupi. Jak długo się tak czuł, nie 
wiem. Pam iętam tylko, że oczy  zm ieniały mu 
się pow oli, jakby zdziwione, że jego dem on
stracja napotyka na obojętność m odlącego 
się tłumu, a uśmieszek spełzał z  nalanej tw a
rzy i  zastygał w  dziw nym  skurczu. Przestał 
mlaskać, a potem  nagle w ypluł gumę i  w ci
snął ją  w stydliw ie do kieszeni, uklęknął, n a j
pierw  na jedno kolano, potem  na drugie, i 
pochylił głowę. Tę scenę zapamiętałem do 
końca życia, chociaż n igdy je j pew nie nie 
pojm ę. G dyby m i ją  opow iedziano — być 
może nie uwierzyłbym . A le  ja  to w idziałem ” .

Ile tego typu ■wydarzeń w yw oła ło u ludzi 
zdziwienie w  historii K ościoła! Wydarzeń, 
które w  przew ażającej w iększości pozostaną 
osobistą, intymną sprawą m iędzy człow ie
k iem  i Duchem Miłości, Duchem Prawdy.

Działanie Ducha Świętego obejm uje nie 
tylko w ycinek naszego życia, ale polem  Jego 
dziiałania jest całe nasze życie: życie zaw odo
we, zabawa i wypoczynek, życie uczuciowe 
i zm ysłowe, słow em  —  wszystko.

Zielone Święta są świętem narodzin Kościoła. 
Strzeżm y się jednak przed tym, abyśm y przeży
wali je  tak. ja k  się przeżywa ważną rocznicę 
odległą w  czasie i niewiele nas już dzisiaj obch o
dzącą. K ościół jest żywym  organizmem  i to nie 
tylko w tym sensie, że istnieje nieprzerwanie od 
dwu tysięcy lat, ale rów nież w  głębszym  znacze
niu, które zrozum ieć m ożna jedynie w  świetle 
w iary: w  znaczeniu żyw ego ciała Chrystusa Zm ar
twychwstałego.

Chrystus nie zostawił nas samych (J 14,18). 
Daje Ducha Swego i  jego „siedm iorakie da
ry” . 'W  zw ykłych, najzw yklejszych dniach, 
w  chw ilach  dramatycznych, trzeba się m odlić 
sercem  i życiem  w raz z  Psalmistą: „Ześlij 
Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz 
oblicze ziem i; niech chw ała Pańska trw a na 
w ieki” (Ps 103, 30— 31).

MAREK LEGIONOWSKI

CZUWANIE
Nie tylko ja,
każda z matek to zna;
gdy jasność dnia kończy się
i noc gdy zapada,
w dziecku bud7:i się strach.
Nie chce zasnąć 
(boi się zgubić w  sn ach !), 
płaczem w ybuchnąć gotow e 
wota matki 

i, głowę 
wciskając pod jej ramię, 
napiera się,

aby C2ym prędzej 
wzięła je na ręce 

i osłoniła sobą 
przed tym , 

co straszne, 
co tuż-tuż,

a niewiadom e! 
ileż to razy, Synku, 
na m okre rzęsy, 
na powieki drżące

kładłam Ci wargi m oje, 
lęki i płacz kojące.

Ile razy 
do rana

nad posłaniem schylona 
czuwałam.

Bezsenna,
z radością zawsze świeżą, 

kołysałam u piersi 
łagodnie,

pom aleńku,
Ciebie, Synku,

ju ż p o 2bawicnego lęku, 
słodko pogrążonego we śnie, 
bezpiecznego

w naszym rodzinnym  
nazaretańskim domku.

O, jakże mi boleśnie 
przyw oływ ać wspomnienie 
sprzed lat 
teraz właśnie, 
l to tutaj

w Jerozolimie, 
gd?ie nawet nie mam 2Wier2yć się komu, 
gdy cd ląc20na od Ciebie 
noc spędzam samotnie 
na trw ożnych przeczuciach, 
na przeczuciach złych.
Ostatnio

chadzasz co dzień 
na Górę Oliwną 

według zwyczaju z uczniami.
Ja w obcej izbie zostawiona sobie
z nastaniem zmroku
słucham
wyczulonym  m iłością słuchem 
dalekich T w oich  kroków .
W Twych krokach czytam,
co innym, uczniom,
musisz głośno w słowach powiedzieć,
by uszu i serc ich doszło,
...Co z tego, 

że usłyszą, 
iż dusza Twoja

„sm utna aż do śm ierci’5.
Oni nie czują,

jak strachasz się 
i tęsknisz w  sobie.
.. Zgoda Tc są ludzie 

Tobie bliscy.
Kochają Ciebie na sw ój sposób.

Zgoda.
Lecz w ich piersiach 

nie ma m ego serca!

...M oje serce?
Tyś go, Synu, poniechał.
Tyś je mnie zostawił.
Ale — czyś wiedział, 
czyś Ty wiedział, 
dzieciątko m oje, 
małe m oje,
że będziesz krwawym  potem krwawił?
O, jakże m ogłeś, Synu, 
na tę straszną

Godzinę Agonii T w ojej 
opuścić matkę własną!

Ewa Szelburg Zarembina „M atka i Syn”
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Z życia parafii

Święto patronalne w KOTŁOWIE

Miejscowy proboszcz ks. Zygmunt Koralewski dba o to, 
aby uczcić jak najgodniej wszystkich patronów powierzo
nej Mu parafii. I tak na uroczystość św. Walentego przy
był ordynariusz diecezji wrocławskiej ks. infułat Wiesław 
Skołucki, który w asyście księży celebrował uroczystą Su
mę i na końcu wygłosił Słowo Boże, skierowane do zebra
nego ludu i licznej grupy księży.

Na uroczystość św. Józefa przybył sufragan diecezji war
szawskiej ks. biskup Jerzy Szotmiller. U bram kościoła 
staropolskim zwyczajem niewiasty powitały Księdza Bisku
pa chlebem i solą oraz pięknym wierszem, wręczając Mu 
jednocześnie wiązanki biało-czerwonych goździków. Gdy 
Ksiądz Biskup ubrany w szaty pontyfikalne wraz z ducho
wieństwem wkroczył do świątyni, miejscowy chór para
fialny odśpiewał pieśń: „Oto kapłan wielki’ . Dostojnego 
gościa powitał ks. Koralewski, a następnie ks. biskup Jerzy 
Szotmiller przeprowadził spowiedź przed ołtarzem i celeb
rował uroczystą sumę w asyście księży: Wacława Gwoź
dzi ewskiego i Ryszarda Michniaka.

Kazanie poświęcone św. Józefowi wygłosił ks. dziekan 
Tadeusz Opalach, a na koniec po udzielonym błogosławień
stwie sakramentaln3rm, przemówił do wiernych i ducho
wieństwa ks. biskup sufragan, który jako były misjonarz 
w dalekiej Brazylii, podzielił się wrażeniami i spostrzeże
niami z tego kraju. Ksiądz biskup Jerzy Szotmiller mówił
o tamtejszej Polonii i zachowaniu polskości. Jest tam już 
czwarte pokolenie Polaków, którzy pielęgnują język swych 
ojców —  język polski. Językiem portugalskim posługują się 
jedynie poza domem.

* Polacy w dalekiej Brazylii tak bardzo chcieli widzieć na 
ziemi brazylijskiej polskiego kapłana i uczestniczyć we 

ł Mszy św. odprawionej w języku polskim. Modlili się o to 
J gorąco i w końcu dobry Bóg prośby ich wysłuchał i przy- 
i słał im polskich księży z Kościoła Polskokatolickiego. 
t

W dniu 6 marca 1980 r. ksiądz biskup Tadeusz R. Ma- 
■ jewski, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego udzielił w 

katedrze wrocławskiej święceń kapłańskich diakonowi 
Zdzisławowi Jankowskiemu, który przez parę miesięcy był 

i na praktyce u ks. infułata Koralewskiego w Kotłowie. Po 
’ otrzymaniu święceń kapłańskich został przydzielony do tej 
’ wspaniałej parafii, gdzie odprawił Mszę św. prymicyjną, 
i a kazanie wygłosił ks. Henryk Marciniak. Było to wielkie 
5 przeżycie nie tylko dla prymicjanta, ale i całej parafii.

Ks. STEFAN MOŚCIPAN
i

Zdjęcia, które prezentujemy, mają 
wartość niemal archiwalną.'Wykona
ne zostały przed trzema laty, w roku 
1977. Tak wtedy wyglądał plac 
budowy nowego kościoła w Kotłowie. 
W pracach związanych ze wznosze
niem domu Bożego w Kotłowie dużo 
ofiarności i pomocy okazali parafianie.

Chrystusie.

dniu 19 marca parafia kotłowska nie
zwykle uroczyście uczciła św. Józefa, 
który nie będąc ojcem Jezusa we 
właściwym znaczeniu, staje się nim 
prawnie i moralnie przez więzy, które 
go łączą z Maryją. Z tej wysokiej 
godności św. Józefa wynika kult ob
lubieńca Najświętszej Maryi, który 
swym życiem pobożnym, skromnym 
i sprawiedliwym złożył świadectwo o
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Pożytki i niedole maksymalizmu
Robić rzeczy stosowne a z  umiarem, tego 

uczą w  szkołach od  najdaw niejszych czasów. 
K ażdy przyłoży pieczęć do ow ego przekona
nia. Nawet ten, co  w  głębi duszy m yśli ina
czej. Ilu jest tych, co  bez umiaru, i  —  nie 
daj Boże —  niestosowne spraw ują rzeczy, do
praw dy liczenia by  b y ło  bez końca. Przynaj
m niej tak przedstawiają sprawę podręczniki 
historii. A  tym  przyw ykliśm y wierzyć, i słu
sznie. Ostatecznie historia jest nauczycielką 
życia i  coś niecoś rzetelnie potrafi wskazać. 
Niektóre książki tego rodzaju czyta się w ręcz 
jak  w ykaz rzeczy nieudanych, przeciągnię
tych w  zamiarze, błędów  małych i dużych, 
zawsze w yrosłych z nadmiaru am bicji, prze
rostu aspiracji, niedopasowania do sytuacji, 
krótko m ów iąc z  braku um iejętności znale
zienia się w  sw oim  czasie i  m iejscu. Szkoła 
i historia uczą sposobów  w łaściw ego przy
stosowania się do sw ego czasu. Są jednak 
wyjątki. Nie w śród szkół rzecz prosta, ani 
tym  bardziej podręczników  historii. Wśród 
ludzi. Jedni ich cenią, drudzy ganią. Nigdy 
i nigdzie nie są akceptowani powszechnie. 
Należą do maksymalistów. Cóż to jest w  isto
cie swej maksymalizm ? To w  pierwszym  rzę
dzie niezgoda na to, c o  jest. W zgląd może 
nie najważniejszy, ale wart wspomnienia. 
Z tego bierze się pogoń za rekordam i św ia
ta. M aksymaliści to urodzeni rekordziści 
świata. Takiego mic nie zaspokoi, zawsze w  
biegu, w yżej i  dalej. W  rzeczy samej nie 
interesuje ich wynik, lecz działanie, proces 
dochodzenia do nieosiągniętych przez nikogo 
do tej pory rezultatów. Im zawsze nie cho
dzi o  to, by „złapać króliczka, ale by  go 
gonić” . A  najciekawsze, że n igdy n ie  dostają 
zadyszki. Maksymalista n ie m oże być zado
wolony. Nie zaliczm y ich jednak do banal
nych zrzędów, m arudnych krytykantów. M a
ksym alizm  ,to zupełnie inna parafia. T o gru
pa, która w skazuje cele, czasam i wytycza 
drogi. M aksymaliści to optym istyczni prorocy 
naszych czasów. Do nich należą także w ielcy 
rew olucjoniści w  nauce, polityce, obyczaju. 
Bez nich świat by  od sam ego początku skap- 
caniał, a w  każdym razie by łby  zadziw iająco 
nieruchliwy. M aksymalistom zawdzięczamy 
wiele. Największe zw ycięstw a i  najw iększe 
katastrofy, upadki i w zloty  ducha ludzkiego.

M aksymalizm rów no obdzielił ludzkość 
sukcesami i  porażkami. Odważam się na 
sform ułowanie prawa, które od tej pory m o
że nazywać się GPM, czyli Grasa Prawo M a
ksymalizmu. Brzmi ono: m aksymalizm dąży 
w  sw ych ostatecznych rezultatach do bilansu 
zerowego. Narażam się maksymalistom, lecz 
świadom ość ta  w zbudza pozytyw ne skutki, 
bo od  razu pokazuje odw rotną stronę posta
w y  m aksymalistycznej i samego zjaw iska w  
jego istocie. M aksymalizm bow iem  w  końco
w ym  rozrachunku nie godzi się na nic, nawet 
na sw e własne prawa. Maksymalista nie lubi 
wizerunku samego siebie. Rzadko m u ze sobą 
sam ym  dobrze. Zaw sze chce wszystkiego albo 
nic. Taki to w  nieszczęściu pow iada: diabli 
w zięli krow ę, niechże w ezm ą i oielę.

Natura m aksym alisty rogata, w  szczęściu i nie
pow odzeniu zawsze staje deba. N igdy nie dzię
kuje, jeszcze rzadziej prosi. Troszczy się raczej
o to, co  ma być niż o to, co  jest. M aksymalizm 
to jeszcze w ięcej niż nonkonform izm . W cnocie 
rygorystyczny bezprzykładnie, w  występku nie
ograniczony, w  w yobraźni nieopanowany. Mniema
0 sobie, iż do w yższych każdorazow o rzeczy jest 
stworzony. Nie daje dostępu do rzeczy błahych. 
Uśm iech u niego to rzadki gość. M aksymalizm 
m ieszka z przekorą. W iec śm iech w yw ołu je, lecz 
sam się nie bawi. M aksym alizm  to cecha zdo
byw cy. Dlatego ci, co  go w  sobie hodują, narażają 
sie wszystkim . Nie ma zgody na maksym alistów, 
nawet w śród nich sam ych. T o najświętsza prawda.
1 nie m oże być inaczej. Bo w  drugim rzędzie 
m aksym alizm  to niewiara w  to, że m ożna być  w 
kimś na stałe. T o sprzeciw  w obec zastanych obra
zów  świata i ludzi. T o bunt w obec stabilnych 
wartości, celów , norm . M aksymalista w idzi zawsze 
w ięcej i  dalej. D latego nie m oże by ć  w ładcą 
w  państwie, najw yżej jeg o  błaznem.

Nic go nie bawi, najw yżej śmieszy. M aksy
malizm to postawa paradoksalna. Jeśli jest, 
to musi być pełna sprzeczności. Sam maksy
malista powie, że autentycznego maksyma
lizmu nie ma. To bow iem  w edług niego co 
jest, nie jest tym, czym być powinno. W ięc 
w  istocie sw ojej to, co doświadczam y, to 
rzeczy pozorne i nie warte zachodu. Od razu 
z tego widać, że maksymalizmu nie ma. Czy 
kto kiedy widział maksymalistę?

JERZY GRAS

Chwila poezji: Polski pejzaż

WRÓCĘ TU
W rócę tu by znowu 
zobaczyć odbite w  stawie w ierzby 
marszcząc wodę zrywać 
białe nenufary

W rócę by liściem łopianu 
nakryć w łosy 
i słońce pozdrow ić 
rannym śpiewaniem

W rócę nad zakole rzeki 
błądzić piaszczystym 
brzegiem Sanu 
liczyć gwiazdy na tle 
granatowego nieba

W rócę tu znowu...

Hildegarda Filas-Gutkowska 
Nisko, lipiec 79 r.

M AŁA  ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA (455)

K
piersiach celebransa. Używa się je j w  K ościele katolickim 
przy wszystkich ważnych i uroczystych procesjach, w  na
bożeństwach i procesjach eucharystycznych (kiedy Najśw. 
Sakrament wystawia się albo niesie się w monstrancji), 
przy uroczystych pogrzebach, itp. w iększych i ważniejszych 
wydarzeniach kościelnych.
Kapelan —  (łac. capellanus; zrazu w  Polsce np. do X II w. 
duchownych chrześcijańskich poza biskupem, pracujących a 
będących duszpasterzami bez parafii, bo  na dw orze kró
lewskim, lub na dw orach arystokracji i w łaścicieli wielkich 
m ajątków ziemskich, gdzie spełniali posługi religijne, ale 
w ykonyw ali też funkcje świeckie, nazywano po łacinie 
ogólnie c  a p  e 11 a n i, później zaś w yraz ten uległ 
spolszczeniu i wszystkich duchow nych katolickich poczęto 
nazywać k a p ł a n a m i ;  zob. Z. Gloger, Encyklopedia Sta
ropolska. W arszawa 1972, t. II, s. 332) —  to współcześnie 
w  Kościele katolickim  - k a p ł a n ,  czyli duchowny, w yk o
nujący z nom inacji sw ojego biskupa ordynariusza funkcje 
liturgiczne i duszpasterskie w  -*■ kaplicach półpublicznych 
i publicznych, dalej w  kaplicach klasztornych żeńskich, albo 
też spraw ujący duszpasterstwo specjalne, a w ięc dla ściśle 
oznaczonej społeczności, w zględnie grupy ludzi, np. kapelan 
w ojskow y, szpitalny, więzienny, dla głuchoniemych, itp. Nad
to kapelanem nazywa się kapłana, który usługuje i pomaga, 
często równocześnie jako sekretarz osobisty, albo i do specjal
nych poruczeń, b i s k u p o w i  ordynariuszowi, kardynało
wi, papieżowi.
Kapitel — (łac. capittelium =  główka) — to nazwa ozdobnej 
głowicy, czyli górnej części, w ieńczącej kolumnę, filar lub 
pilaster, w  zamkach, pałacach, kościołach. Kapitel jest jedno
cześnie podporą, oparciem, dla architrawu, tj. dla pierwszej 
kamiennej belki, spoczyw ającej na kapitelu, czyli głowicy 
kolum ny (architraw, czyli główna belka, spoczyw ająca na 
kolumnach, podtrzym uje, czy podtrzym ują jednocześnie, idzie 
tu o  stare budowle, również i przede wszystkim kościoły, 
f r y z  i g z y m s ) .

Kapitularz —  (łac.) —  oznacza: m iejsce zebrań -> kapituły 
-^•kanoników, w  klasztorze — zakonników, a również da
w niej termin ten oznaczał zestaw wydanych przez biskupa 
ordynariusza rozporządzeń (=  cappitularium episcopi =  ka
pitularz biskupa; albo cappitularia episcoporum  =  kapitula
rze biskupów). Kapitularze te jako zbiory rozporządzeń b i
skupich były  podzielone na rozdziały. Kapitularzami nazy
w ały się też ustawy królewskie, w ydaw ane w  państw ie fran- 
kijskim, szczególnie za czasów  Karolingów.

Kapituła — (łac.). capitulum  -= główka, rozdział; kolegium)
—  to nazw a: 1. opartego o  statut kościelny (papieski, bisku
pi) kolegium  ■ kanoników  przy katedrze lub kolegiacie. K a
pituła katedralna obok  funkcji reprezentacyjnych jako świta 
i rada przyboczna biskupa ordynariusza w  czasie wakansu 
na stolicy biskupiej w ybiera wikariusza kapitulnego, który 
w  jej imieniu rządzi w  sprawach bieżących diecezją aż do 
ustanowienia nowego biskupa ordynariusza (tak jest w  K o
ściele rzym skokatolickim ): 2. zjazdu przełożonych i delegatów 
danego zakonu; jeśli obe jm u je  cały  zakon nazywa się kapi
tułą generalną, a jeśli tylko prow incję — prow incjonalną;
3. w  ogóle specjalnego zebrania duchow nych; 4. w  niektórych 
państwach kolegium, przyznającego ordery, odznaczenia 
(np. Kapituła K aw alerów  Maltańskich).

Kaplica —  to w  chrześcijaństw ie nazwa małego, obecn ie na 
ogół nie parafialnego, poświęconego w yłącznie -* kultowi, koś
ciółka z jednym  stołem ofiarnym , czyli ołtarzem : lub w ydzie
lona. w zględnie wydzielone, ale stanow iące dla siebie ca
łości architektoniczne i liturgiczne, a w ięc przede wszystkim 
z ołtarzem własnym, część lub części kościoła jako budow li 
większej, zarów no kościoła parafialnego, przyklasztornego, 
jak w  szczególności katedralnego; albo osobnego pokoju  ze 
stołem ofiarnym , czyli ołtarzem w  mieszkaniu prvwatnym, 
np. w  mieszkaniu biskupa katolickiego, który m a przywilej 
posiadania własnej pryw atnej kaplicy dom ow ej, w  której 
celebrow ać m oże również Msze św. W yróżnia się kaplice:



Śp. Ks. Izydor Jakub 
Kędzierski

skich, D obrkow le — Jaworzu Górnym, Lipsku n. Wisłą, Turowcu — 
18 lat. Ostatnią parafią przed emeryturą była  parafia w  Bezku.

W 1972 roku ś.p. ks. Izydor Kędzierski zw rócił się z prośbą do władz 
kościelnych o przeniesienie G o na emeryturę — przedkładając za
świadczenie lekarskie o  niedomaganiach układu krążenia. Po rozpat
rzeniu wspom nianej prośby przez naczelne w ładze kościelne, ks. Izydor 
J. Kędzierski został przeniesiony w  stan spoczynku. Przez okres 8 lat, 
w spólnie z siostrami M arylą i Henryką, przebywał w  K rakow ie jako 
emeryt i przez ten okres kilkakrotnie przebywał w  klinice kardiolo
gicznej. W  dniu 8 lutego 1980 roku proboszcz z A ndrychow a —  ks. 
Henryk G rochocki wraz z siostrą Zmarłego, Różą —  pow iadom ili ks. 
inf. Antoniego Pietrzyka o śmierci ks. Izydora J. Kędzierskiego.

12 lutego br. o  godz. 9.00 w  parafii pw. W niebowstąpienia Pań
skiego w  K rakowie przy ul. Friedleina 8 rozpoczęły się uroczystości po-

Odszedł Ten. który z nami ż y ł , z nami pracoiuał 
i z nami budował...

Po objęciu stanowiska administratora D iecezji K rakowskiej przez ks. 
inf. Antoniego Pietrzyka, w  jego kalendarzu zajęć zaprogramowana 
była troska i opieka nad księżmi emerytami. Ta troska ujawniała się 
w  częstych odwiedzinach, w  udzielaniu Komunii św. i niesieniu w szel
kiej pom ocy. Na terenie miasta K rakowa m ieszkało dw óch księży eme
rytów : ks. Leopold Nowak, były długoletni kanclerz Kurii Biskupiej 
i ks. Izydor Jakub Kędzierski. Napisałem „m ieszkało” , gdyż jeden z 
nich — ś.p. ks. Izydor Jakub Kędzierski — został pow ołany przez 
Boga do wieczności. Pokrótce zapoznam naszych miłych Czytelników 
z osobą ś.p. ks. Izydora J. Kędzierskiego.

Izydor J. Kędzierski urodził się 25 lipca 1905 roku w  Częstochowie. 
Rodzice Zmarłego, M arianna i Jan, w ychow yw ali jeszcze cztery córki: 
Marylę, Henrykę, Różę i Kamillę. M ożemy się domyślać, że w  tamtych 
czasach niełatwą sprawą było  w ychow anie pięciorga dzieci, a mimo 
tych trudności gorąca i żywa w iara w  Boga była rozniecana w  sercu 
m ałego Izydora. P o  ukończeniu szkoły podstaw ow ej i gimnazjalnej, 
m łody Izydor wstępuje do Zakonu Kam edułów. Jego serce nie zazna
je  spokoju i zadowolenia w Zakonie. W ierny swemu powołaniu, spo
tyka się m łody zakonnik Izydor z ś.p. księdzem biskupem Franciszkiem 
Hodurem w  Krakowie. Pod przew odnictw em  księży profesorów, po 
ukończeniu studiów teologicznych, zapoznaje się dokładnie z ideologią 
K ościoła N arodow ego w  W yższym Seminarium Duchownym  w  K rako
w ie przy ul. Czarnej. W krótce m łody alumn Izydor przyjm uje św ię
cenia kapłańskie w  dniu 9 lipca 1928 roku z rąk ś.p. ks. biskupa Fran
ciszka Hodura.

K ościół w  tamtych czasach — nie m ając legalizacji praw nej —  od
czuwa dotkliwy brak kapłanów  ze względu na dyskrym inację. S.p. ks. 
Izydor jako m łody kapłan n ie lękał się trudności. Posłuszny swemu 
Biskupowi szedł tam, gdzie go posłano. I tak ś.p. ks. Izydor J. K ę
dzierski pracował w  parafiach, m.in. w  Bażanówce, Łękach Dukiel-

grzebowe, w  których w zięli udział księża (18), krewni i wierni. Księża 
odśpiewali Jutrznię żałobną, której przew odniczył ks. dziekan Henryk 
Buszka z Bielska Białej. Ksiądz Czesław Siepetowski — kanclerz Kurii 
Biskupiej — celebrow ał Mszę św. żałobną przy w spółudziale księży: 
Mariana Strzałki, Henryka G rochockiego i Józefa Dutkiewicza. Egzortę 
żałobną w ygłosił ks. inf. Antoni Pietrzyk, przedstawiając życiorys 
Zm arłego i Jego zaangażowanie w  sprawy K ościoła do końca życia. 
M ów ca przekazał również siostrom Zm arłego wyrazy głębokiego w spół
czucia od księdza biskupa Tadeusza R. M ajewskiego.

P o skończonej Mszy św. kapłani odśpiewali egzekwie, którym prze
w odniczył ks. dziekan Jan Kuczek. Kondukt żałobny poprow adził ks. 
inf. A. Pietrzyk w  asyście księży dziekanów i księży uczestniczących 
w  pogrzebie.

Nad otwartą mogiłą Zm arłego w ygłosił krótką egzortę ks. senior 
Karol Kubisz z K ościoła Ew angelicko-Augsburskiego z ramienia K ra
kow skiego Oddziału PRE. W imieniu Zm arłego przem ów ił kanclerz 
Kurii Biskupiej, dziękując wszystkim biorącym  udział w  pogrzebie, 
a zwłaszcza księdzu proboszczow i H. Grochockiem u w  załatwianiu 
wszelkich form alności związanych z pogrzebem, zachęcając do m od
łów  za tych, których Pan pow ołał do wieczności. Pogrzeb był w ielkim  
przeżyciem nie tylko dla sióstr Zmarłego, lecz także dla tych w szy
stkich, którzy brali w  nim  udział. Przez śmierć Bóg upomina nas 
wszystkich, byśm y byli gotow i na spotkanie z Nim, bo  czas Jego 
przyjścia jest bliski. S łow o Boże bow iem  naucza: „A lbow iem  nikt 
z nas dla siebie nie ży je i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, 
dla Pana żyjem y, jeśli umieram y dla Pana umieramy. Przeto czy ży
jem y, czy umieramy, Pańscy jesteśm y” .

Ks. CZESŁAW SIEPETOWSKI

M AŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA (456)
prywatne (tylko dla rodziny i ściśle z nią związanych osób), 
półpubliczne i publiczne. Te ostatnie na ogół połączone są 
z jakimiś instytucjami społecznym i, jak np. klasztory, szpi
tale i stanowią albo wydzieloną część w  danym  budynku, 
albo są też przybudówką, m ogą jednak też być i są kaplice 
w olnostojące, w ięc w  pew nym  oddaleniu od innych budowli, 
będące w  dyspozycji np. kapelana danej instytucji czy spo
łeczności w ydzielonej, w zględnie m iejscow ego proboszcza 
również jako pom ocnicze parafialne budynki sakralne, np. 
kaplice pogrzebowe, znajdujące się w  pobliżu kościoła albo 
przeważnie na cmentarzu, a w ięc kaplice pogrzebow e lub 
cmentarne. Tzw. kaplica półpubliczna lub publiczna (pry
watna —  nie) m oże na podstaw ie postanowienia kom peten
tnej w ładzy kościelnej za zgodą kompetentnej w ładzy pań
stw ow ej zastępczo służyć jako kościół parafialny.

Kapłan —  to w  szerokim  pojęciu  polska nazwa pośrednika 
m iędzy ludźm i a Bogiem, pośrednika, który w  długiej już 
przeszłości dziejów  ludzkich u różnych ludów  i narodów 
różne w  tym zakresie spełniał funkcje, przede wszystkim re
ligijne, ale u niektórych narodów, np. u Egipcjan prastaro- 
żytnyeh i  u Żydów  w  dawnych czasach (przed Chr.) rów 
nież polityczne. W ściślejszym  znaczeniu to nazwa człow ie
ka, który, m ając w ym agane praw em  danej religii, czy danego 
Kościoła, i praw em  danego państwa, w a r u n k i ,  został na 
podstawie przyjętej pragmatyki ustanow iony przez kom pe
tentną władzę danej religii, czy  danego Kościoła, w ykonawcą 
kultu, a w ięc tym, który ;ma w  .imieniu ludzi i z  ludźmi 
czcić w edług na ogół przyjętych i ustalonych, niekiedy m o
dernizowanych, praktyk i form uł w  ustalonych m iejscach 
(w kościołach, kaplicach, cmentarzach, itd.), B o g a ,  i nau
czać o Nim i o  Jego prawach, jako też o  obow iązkach ludzi 
w  stosunku do Niego. W Kościele K atolickim  k a p ł a n e m  
jest ten mężczyzna, który m ając powołanie, odbyte z  w yn i
kiem  pozytyw nym  studia teologiczne w  uznanej publicznej 
wyższej uczelni teologicznej (w praktyce niestety stosuje się 
w yjątki), będąc praw nie i m oralnie człow iekiem  nienagan
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nym, i m ając ukończonych lat 24, jako człow iek fizycznie 
i intelektualnie zdrow y otrzymał od legalnie i ważnie w y- 
konsekrowanego biskupa święcenia kapłańskie, święcenia, 
których istotę stanowi otrzymana od biskupa i przez biskupa 
na podstaw ie ustalenia i w oli -• Jezusa Chrystusa władza 
odprawiania M szy św., a w ięc konsekrowania, czyli doko
nyw ania świętej przem iany chleba i wina w  Ciało i Krew 
Chrystusa, rozgrzeszania i sprawowania innych ■ sakramen
tów  św., oraz nauczania Chrystusa, czyli Jego nauki i w  Jego 
imieniu. M ówi się o  św ięceniach niższyen i wyższych. Przyj
m uje sę jednak, iż zgodnie z Pismem św. Now ego Testamen
tu, Jego tekstami odnośnym i i duchem, istotnymi są św ię
cenia - diakonatu, prezbiteratu, czyli kapłaństwa i • bis
kupstwa, które razem  wzięte stanowią pełnię -  kapłaństwa, 
z tym  że. wyższy stopień warunkowany jest uprzednim  przy
jęciem  niższego. Święceń kapłańskich udzielić m oże tylko 
biskup i on jest osobiście w obec Boga i K ościoła odpow ie
dzialny za to, kogo i na jakiej podstawie wyświęcił, czyli 
uczynił kapłanem.

Kapłaństwo —  (-* kapłan, nadto) —  jest w  K ościele K ato
lickim  jednym  z siedmiu - sakram entów św. Dawniej i w 
różnych wierzeniach u różnych ludów  i narodów  oznaczało 
i tu i ów dzie również dzisiaj oznacza w  pojęciu  szerokim 
w  ogóle p o ś r e d n i c t w o  i g o d n o ś ć  tego pośrednictwa 
m iędzy ludźmi a Bogiem, czy bóstwem. Na tej podstawie 
m ów i się o  pradawnym  kapłaństwie o jca  rodziny, o kapłań
stwie naczelnika plemienia, króla czy cesarza, którym np. 
jako Pontifex M axim us (Najwyższy Kapłan) był w  byłym  
Cesarstwie Rzym skim  każdorazowy cesarz rzymski (stąd też 
od Oktawiana począw szy zw any Augustus. czyli Boskim),
o powszechnym  i królewskim  kapłaństwie na podstaw ie słów  
św. P iotra: „A le  w y  jesteście rodem  wybranym, królewskim  
kapłaństwem ” (I P.II,9), m ając na myśli ogół chrześ<-;jan, 
d o  których napisał ten List.
W sensie jednak ściślejszym k a p ł a ń s t w o  jest władzą 
świętą, którą otrzym uje w ybrany człow iek (-■ kapłan) w e-



„G dy jednak przyjdzie Pocie
szyciel, którego Ja wam pośle od 
Ojca, Duch Prawdy, który od O j
ca pochodzi, On będzie świadczy!
o Mnie. A le  w y też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od początku.

T o wam powiedziałem , abyście 
się nie załamali w  wierze. W y
łączą wlas z synagogi. Owszem, 
nadchodzi godzina, w  której każ
dy, kto was zabije, będzie są
dził, że oddaje cześć Bogu. Będą 
tak czynić, bo  n ie  poznali ani 
O jca, ani Mnie. A le powiedziałem 
wam  o tych rzeczach, abyście, 
gdy nadejdzie ich godzina, pa
miętali o nich, że Ja wam to 
powiedziałem. Tego jednak nie 
powiedziałem  wam od początku,

jedno jesteśmy” (J 10,30). Zaś 
kiedy indziej ośw iadczył: „Ja je 
stem droga i prawda, 1 żyw ot” 
(J 14,6). Z uwagi na równość na
tury boskiej wszystkich trzech 
Osób także Duch Święty —  po
dobnie jak O jciec i Syn — jest 
substancjalną prawdą. Słusznie 
w ięc Jezus Chrystus nazywa Go 
„D uchem  Praw dy” . On bowiem  
wprow adzi uczniów  Zbaw iciela 
w pełne zrozumienie nadprzyro
dzonej, objaw ionej prawdy. Ten
że Duch — jak nas zapewnia 
Bóg-Czlowiek — „od  O jca w y
chodzi” , jako w spólnego począ*ku 
(źródła) Trójcy. Przenajświętszej. 
Duch Święty, jak to wreszcie w y
nika ze słów dzisiejszej Ewan
gelii, będzie dawał św iadectw o

ładować będą” (J 15,20). Obecnie
— wchodząc w  szczegóły —  do
daje: „W yłączać was będą z sy
nagog, w ięcej, nadchodzi godzi
na, gdy każdy, kto was zabije, 
będzie mniemał, że spełnia służ
bę Bożą” (J 16,1— 2). Ze słów 
tych w ynika wyraźnie, że z racji 
przynależności do Chrystusa uz
nani zostaną za w yrzutków  spo
łeczeństwa, zdrajców  narodu iz
raelskiego oraz odstępców  od 
wiary. D ojdzie nawet do tego, 
że sw oje przekonania będą m u
sieli potw ierdzić męczeństwem 
i śmiercią.

Takie postępowanie w rogów  
Chrystusa nie jest tutaj dziełem 
przypadku, ale następstwem tra-

Nasze świadectwo o Chrystusie

ponieważ byłem  za w am i” (J 15, 
26—27; 16, 1— 4).

* * *

Kiedy ojciec ma pożegnać swe 
dzieci na zawsze, stara się prze
kazać im ostatnie napom nienia i 
przestrogi. Pragnie bowiem , by 
pamięć jego słów  uchroniła 
je  od ciężkich doświadczeń i 
nieszczęść życiowych. Podobnie 
postąpił Pan Jezus zanim rozpo
czął swą mękę. Bow iem  w  m owie 
pożegnalnej przekazał apostołom 
słowa pociechy oraz zapewnił ich
0 sw ojej z nimi łączności na 
zawsze. Zagwarantował Im ucze
stnictwo w  Bożym pokoju i raz 
jeszcze przypom niał największe 
praw o N ow ego Zakonu — przy
kazanie miłości. Stwierdził w resz
cie, że chociaż spotka ich niena
wiść ze strony świata, przecież 
zasłużą sobie przez to na w iecz
ną radość. Przekazując sw ój „te 
stament” , Zbaw iciel aż dw ukrot
nie zapowiedział uczniom zesła
nie Ducha Świętego, który swoją 
łaską przygotow uje ich do przy
szłej pracy apostolskiej.

K ontynuując w ięc sw oje w ystą
pienie, Jezus pow iedział: „Gdy
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja 
w am  poślę od Ojca, Duch Praw 
dy, który od O jca wychodzi, zło
ży św iadectw o o m nie” (J 15,26). 
Chrystus w ielokrotnie nazywał 
Ducha Świętego „Pocieszycielem ” .
1 nie czynił tego bez racji. W ie
dział bow iem , że — po Jego 
odejściu do O jca — kiedy apo
stołów  ogarną ciem ności smutku 
i ręce im  ze zwątpienia opadną, 
trzecia Osoba Boska w ieje w  ich 
dusze św iatło i umocni ich swą 
siłą, by z radością mogli w ypeł
niać sw oje  posłannictwo. Chry
stus zawsze uczył, że jest we 
wszystkim równy Ojcu. Dał te
mu wyraz, m ów iąc: „Ja i O jciec

o Chrystusie. Bow iem  licznym i 
cudami i Charyzmatami oraz 
nadzw yczajnym  rozw ojem  K oś
cioła, udowodni bóstwo Jezusa 
oraz boskie pochodzenie Jego na
uki. Będzie On ponadto umacniał 
K rólestw o Boże na ziemi.

Jednak na przyjście obie
canego Ducha Świętego nie 
wolno im oczekiwać biernie. 
Bowiem Syn Człowieczy mó
wi : „Ale i wy składacie świa
dectwo, bo ze mną od po
czątku jesteście” (J 15,27). 
To jest ich powołaniem i 
największym obowiązkiem. 
Dlatego w dzień swego wnie
bowstąpienia Chrystus raz 
jeszcze przypomni im to, mó
wiąc: „Weźmiecie moc Du
cha Świętego, kiedy zstąpi 
na was, i będziecie mi świad
kami w Jerozolimie i w ca
łej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi” (Dz 1,8). 
Dawali więc apostołowie 
świadectwo o Chrystusie 
przez głoszenie Słowa Boże
go. Toteż Ewangelista —  we 
wstępie do swojej Ewangelii 
—  stwierdza, „jak... to prze
kazali naoczni od samego po
czątku świadkowie i słudzy 
Słowa” (Łk 1,2). A ta forma 
świadectwa przetrwała do 
dziś.

Ale boski Nauczyciel żąda od 
swych uczniów  jeszcze w ięcej. 
Bow iem  już wcześniej przypo
minał im, że dla sprawy Bożej 
będą musieli cierpieć. Stwierdził 
to, m ów iąc: „N ie jest sługa
większy nad pana swego. Jeśli 
mnie prześladowali i was prześ-

gicznej w  swych skutkach pom ył
ki duchow ych przyw ódców  naro
du żydowskiego. Bowiem  według 
zapewnienia Chrystusa: ,.To czy
nić będą dlatego, że nie poznali 
O jca ani m nie”  (J 16,3). Zam k
nąwszy bow iem  oczy  na światło 
prawdy objaw ionej, pojm ow ali 
Boga i jego K rólestw o w  sposób 
materialny. Prześladując więc 
w yznaw ców  Chrystusa mniemali, 
że Bogu w yśw iadczają przysługę. 
Przeciwności i prześladowania, 
jakie dla sprawy Chrystusowej 
musieli znosić apostołowie, m o
gły w  ich sercach zrodzić w ątpli
w ości odnośnie posłannictwa 
Zbaw iciela. Uprzedza ich więc 
Syn Boży, m ów iąc: „T o  wam  p o 
wiedziałem , abyście się nie gor
szyli” (J 16,2). Świadomość, że 
nie jest to dla ich M istrza ta jem 
nicą, pow inno podbudow ać ich 
w iarę w  bóstwo Jezusa Chrystu
sa. Sw oją  przepow iednię doty
czącą „godziny próby”  kończy 
Bóg-Człow iek słow am i: „To wam 
powiedziałem , abyście, gdy p rzy j
dzie ich godzina, wspom nieli na 
to, że Ja wam  pow iedziałem ” 
(J 16,4).

Za przykładem apostołów 
poszli męczennicy wszystkich 
wieków, którzy krwią włas
ną, a nawet ofiarą własnego 
życia dawali świadectwo swej 
przynależności do Chrystusa. 
Czynili tak dlatego, bo pa
miętali zapewnie nauki Pana 
Jezusa, zawarte w słowach: 
..Każdego..., który mię wyzna 
przed ludźmi, i Ja wyznam 
przed Ojcem moim, który 
jest w niebie” (Mt 10,32). 
Należeli do nich również na
si bracia z okresu między
wojennego, którzy za przyna

leżność do ojczystego Koś
cioła pozbawieni byli wielu 
praw obywatelskich. W wie
lu naszych parafiach jeszcze 
obecnie spotkać można ludzi, 
którzy za uczestnictwo we 
Mszy św. odprawianej po 
polsku, za przyjmowanie sak
ramentów z rąk kapłana na
rodowego, zbierali uderze
nia pałek policyjnych, musie
li stawać przed sądami, a na
wet iść do więzienia. Jednak 
obecnie czasy te należą do 
bezpowrotnej przeszłości.

Nie zwalnia nas to jednak od 
obow iązku dawania świadectwa o 
naszej przynależności do Chrys
tusa. M am y o Nim świadczyć 
naszą wiarą, której odzw iercied
leniem winno być nasze codzien
ne życie. Zachęca nas do tego 
Zbaw iciel, m ów iąc: „Tak niechaj 
św ieci w#sza światłość przed 
ludźmi, aby w idzieli wasze dobre 
uczynki i chw alili Ojca waszego, 
który jest w  niebie” (Mt 5,16). 
Naszym świadectwem  dawanym 
Chrystusowi winna być miłość. 
Bo według słów  Jezusa: „P o tym 
wszyscy poznają, żeście ucznia
mi moimi, jeśli m iłość wzajemną 
mieć będziecie”  (J 13,35). W resz
cie świadectwem  naszym będzie 
gorliw e uczestniczenie w  życiu li
turgicznym  parafii oraz troska
o um ocnienie i rozw ój Kościoła 
ojczystego.

Ks. J.K.
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KOCHANA MAMO!

Mam nadzieję, że ten list dotrze do Ciebie w sam czas —  
bardzo bym chciała, abyś dostała go równiutko 26 maja, 
najlepiej z samego rana! Niech on będzie najlepszym ży
czeniem, które mogę Ci złożyć tego dnia —  bo same życze
nia, nawet te najlepsze —  same sprawy nie załatwią... Pa
miętasz? Zawsze nam powtarzałaś „same słowa nie załat
wią sprawy” —  to było wtedy, kiedy coś napsociliśmy i 
staraliśmy się Cię „ugłaskać” najcudowniejszymi obietni-' 
cami. Dziś i ja jestem tego samego zdania —  że w życiu 
liczą się przede wszystkim dobre intencje i dobre uczynki, 
zwłaszcza te dyktowane sercem, a podbudowane rozwagą...

Pytałaś w liście, co u nas nowego. Pytanie i łatwe, i bar
dzo trudne. W zasadzie jeden dzień podobny do drugiego, 
ale z każdym dniem —  kropelka po kropelce —  przybywa 
moim maluchom coś nieuchwytnego i dobrego. Rosną jak 
na drożdżach i —  chwała Bogu —  prawie nie chorują. 
A przed chwilą —  uśmiałam się serdecznie, bo usłyszałam, 
jak Hania z Jackiem trenują w pokoju śpiewanie piosenki 
dla mnie w Dzień Matki —  nauczyli się jej w przedszkolu. 
Zaczyna się od słów: „Kochana Mamo, jak będę duży, to 
Ci przywiozę małpeczkę z podróży...” Chodzi o to, że owa 
małpeczka „to zwinne zwierzę, które za Ciebie (czyli za 
mnie) —  w mig pozmywa talerze” ! Pomyślałam sobie na
wet, że przydałoby się kilka takich zwierzątek, które 
usprawniłyby trochę pracę w domu —  ale zanim te moje 
wiercipięty podrosną i wyruszą w świat —  jestem, nieste
ty, zdana wyłącznie na siebie...

Jarek już wrócił ze szpitala, będzie jednak musiał jechać 
do sanatorium —  w domu będzie bez niego pusto i nie
swojo. Może będziesz mogła przyjechać? —  jakoś z Tobą 
nawet kłopoty mają jakiś świąteczny smak, wydają się być 
prostsze do rozwiązania i nie takie znów wielkie... Dzieci 
czekają na Ciebie z utęsknieniem —  Bu.nia i Bunia, a Bu- 
nia siedzi daleko i tylko od czasu do czasu daje jakiś znak 
życia w postaci krótkiego listu...

Mieszkanie już odnowiliśmy, poszło na to dużo pieniędzy — ale 
Ich nic żal. Mamy teraz gościnny pokoik, taki sam, jak kiedyś byl 
w naszym domku — białe ściany, na stoliczku dużo świeżych kwia
tów, czekających na miłego gościa, i żółte firanki w oknie — znak, 
że w domu „szczęście i pogoda”...

Muszę pomału kończyć, trzeba maluchy odebrać z przed
szkola i zająć się obiadem. Napisz szybko, co u Ciebie —  
czy zdrowie dopisuje, czy nasz dom ten sam, co kiedyś,
i czy przyj edziesz? Czekamy wszyscy na wiadomość i cału-
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M A T K A  —  to najpiękniejsze ze wszystkich słów ludz
kich. To Jej twarz jest dla dziecka najbliższa, najlepsza. To 
wiaśnie Matka nauczyła nas składać ręce do Boga-Ojcą-
i modlić się. Szacunek dla Matki jest zawsze sprawdzianem 
kutury człowieka. Bywa tak, że człowiek zapomni o sen
sownej postawie wobec ludzi, wówczas wraca pamięć o 
Niej---- o Matce. Kiedy zawiodą wszystkie miłości, Ona ni
gdy nie zawiedzie: miłość Matki, czasem tak bardzo osa
motnionej i opuszczonej.

Ona zespala wszystkich członków rodziny, wszystkie 
oliskie sobie osoby, łagodzi konflikty, stara się o utrzyma
nie miłej i serdecznej atmosfery w domu. Ona, Matka, uczy 
dziecko miłości do ludzi i zaufania. Gdy nam Jej zabrak

nie —  jako' wyznawcy Chrystusa mamy prawo czuć sii 
jeszcze dziećmi Matki Bożej. Bo to właśnie Matka Bosks 
wydała na świat naszego Zbawiciela —  Jezusa Chrystusa 
Wychowała Go i ofiarowała światu.

Matka —  ta ziemska i ta Boska —  nigdy nas nie opuści 
gdy zwrócimy się do Niej ze swoimi problemami, żalami 
trudnościami. Któż bowiem lepiej zna nas od własne 
Matki?

O Matce —  Tej, która jest blisko nas a może nawet żyjó 
gdzieś samotnie, tęskniąc za swymi dziećmi —  nie wolne 
nam nigdy o niej zapomnieć. Jej bowiem zawdzięczamy 
wszystko.

BOGDAN NOWA

MATECZKO!

Nareszcie przenieśliśmy się do 
now ego mieszkania. Nie u w ie
rzysz, ile radości sprawiły nam 
te przenosiny! Cieszyliśmy się jak 
dzieci, m im o że —  jak wiesz — 
dobiegam y już „trzydziestki” .

Zaw sze mam przed oczami ob
raz rodzinnego domu, tego z cza
sów  m ego dzieciństwa. Widzę, jak 
Ty, Mamo, krzątasz się po poko
ju, jak  szykujesz nam śniadanie 
do szkoły, jak „w ypraw iasz” o j
ca do pracy. Powracaliśm y ze 
szkoły biegiem, wiedząc, że tam 
na nas ktoś czeka, ktoś myśli o 
nas. A  tym kimś byłaś Ty — M a
teczko! W spominam tamte dni 
bardzo często, zwłaszcza w 
ostatnim okresie...

Um eblowaliśm y już mieszka
nie, .jest ładne, słoneczne i ciche. 
Nie dochodzi tu uliczny gwar. 
Ciszy mnie to g łów nie ze w zglę
du na Asię, która potrzebuje 
bardzo dużo snu. Zapisałam Asię 
do żłobka i właśnie z tego po
wodu czuję niepokój i mam po 
prostu wyrzuty sumienia. Widzę 
bow iem  Ciebie, M amo, jak trosz
czyłaś się o mnie i braciszka. A 
ja? Oddaję dziecko do żłobka, a 
potem oddam je  do przedszkola
i tak będzie się życie toczyło...

Pisałaś mi, żebym się zastano
w iła i m oże poczekała do czasu, 
kiedy Asia osiągnie w iek  przed
szkolny. To' jeszcze rok i 5 mie
sięcy. Podjęłam  tydzień temu de
cyzję, do  której dzisiaj sama 
mam zastrzeżenia. Bardzo mi Cie
bie brak, Mamo. Lubiłam  się 
Ciebie radzić w e wszystkim. Co 
innego jest pisać, a co  innego — 
rozmawiać. Chyba naprawdę źle 
z tym żłobkiem.

Mamo, przyjedź do nas! Cho
ciaż na kilka dni —  w eź urlop z 
pracy, koniecznie i jak  n a j
szybciej.

MAMUSIU KOCHANA!

Tak mi smutno bez Ciebie. Koleżanki śmieją się ze mnie 
i przezywają mnie „Płaczka”. Chciałabym, żeby kolonie już się 
skończyły i żebym mogła być w domu. Bardzo tęsknię za do
mem i za Tobą. Do końca kolonii zostało jeszcze 10 dni. Pogoda 
jest ładna, nawet się trochę opaliłam. Pani wychowawczyni dba

MAMUŚKO!

Przepraszam Cię bardzo za 
długie m ilczenie —  ten wieczny 
brak czasu staje się wprost nie
możliwy, ale sama w iesz najle
piej jak to  bywa, gdy ma się w 
domu grom adkę dzieci i w iecznie 
zm ęczonego męża! D opiero w ła
śnie dziś — z westchnieniem ul
gi, korzystając z w olnej chw ili — 
kreślę do Ciebie tę parę słów.

Chciałabym  najp ierw  złożyć Ci 
najserdeczniejsze życzenia z oka
zji naszego w spólnego święta — 
Dnia Matki. Jakie to dziwne — 
jeszcze parę lat temu św iętowa
łyśmy ten dzień tylko w e dwie, 
tak bardzo ciesząc się sobą i 
wzajemną bliskością! Nawet nie 
przypuszczałam wtedy, że od- 
świętność lego m ajow ego dnia 
tak szybko stanie się również i 
moim udziałem — świętem  m oje
go m acierzyństwa! W łaśnie dziś 
po raz pierwszy dostałam od
Iwonki ogrom ny, przepiękny bu
kiet polnych kwiatów, które w ła
snoręcznie narwała z pobliskich 
łąk. Poczęstowała mnie nawet 
słowami życzeń podobnym i do
tych, które ja  sama Tobie —
przed laty —  dukałam zaczerwie
niona ze wzruszenia i z w raże
nia... M oże właśnie ze względu 
na pamięć tych chwil, nie tak 
znów bardzo odległych, to dzisiej
sze święto jest dla mnie pod w ój
nie uroczyste i cudow ne! Tyje 
słów  serdecznych ciśnie się na
usta, tyle chciałabym  Ci opow ie
dzieć właśnie dziś i tylko Tobie
— ale słowa nie oddadzą prze
cież tak w iernie tego, co  czuje 
serce w tym  jedynym  dniu...

Całuję Cię bardzo, bardzo — 
dziękując za wszystko i jednocze
śnie przepraszając: za każdy k ło
pot i za każde zmartwienie, a 
uzbierało się ich przecież w  ciągu 
tylu lat niemało. W tedy też prze
praszałam —  ale dziś już inaczej, 
bo  z pełną świadom ością w ła
snych błędów , w idzianych teraz 
na moich małych pociechach! 
Postaram się jak  najszybciej 
przyjechać —  dziś i tak jestem
•» T/%V> o finlirm cor/iam i mv-



DROGA MATEŃKO!

Jesteśmy już na miejscu. Dojechaliśm y z niewielkim i przygoda- 
ni, ale szczęśliwie. W ioska jest niewielka, położona na zboczu góry,
1 stóp której płynie sobie niew ielki strumyk — dzieciaki będą 
zczęśliwe — pod nosem prawie i woda, i las — marzenie! Pokoje 
ą dwa, niewielkie, ale czyściutkie i przytulne. Gospodyni będzie 
lotowała obiady, a śniadania i kolacje będziemy musieli „zdoby- 
vać” w e własnym  zakresie, w ięc nie jest źle.

Pow ietrze tu jest wspaniałe — świeże i ożywcze. Pogoda na razie 
lopisuje, jest ciepło i słonecznie, ale przygotowani jesteśmy i na 
;imniejsze dni — mamy ze sobą dużo sw eterków  i nawet ciepłe 
)uty. Dzieci już się rozbiegły po podwórku, zupełnie jak kurczęta, 
vszystko je  ciekaw i i wszystko na razie zachwyca. Trochę się oba
wiam, bo dużo tu zwierząt —  psy, koty, cała masa drobiu i kilka 
trów — a dzieci wszystko chcą obejrzeć z bliska, d o tm ą ć wszyst- 
dego, chyba nie dam rady ich upilnować. Tadek ma dojechać do 
las za kilka dni, przesunęli mu urlop w  fabryce z pow odu niew y
konania planu. K iedy już przyjedzie, będę naprawdę spokojna, bo 
teraz już zaczynam  tracić głowę.

M artwię się też o  Ciebie. Przez tyle lat n ie wyjeżdżaliśm y nigdzie
byliśmy razem, a teraz —  jak dajesz sobie radę sama? Czy sama 

■hodzisz po zakupy, czy przychodzi któraś z Tw oich  dawriych 
iczennic, żeby Ci pom óc? Musi Ci chyba być n iesw ojo — sama 
n tym dużym dom u, a w  dodatku mieszkanie na parterze. Mam 
ladzieję, że Tadek też trochę dodaje Ci otuchy, choć niew iele ma 
:zasu. W padło mi do głowy, że może byś przyjechała do nas razem
2 n im ? Nawet te dw a tygodnie popraw ią Ci zdrowie, a przede 
wszystkim — znów będziemy razem. Namyśl się koniecznie, Tadek 
w razie potrzeby załatwi sam ochód i niew ygody podróży nie dadzą 
^i się w e znaki — przyjedziecie szybko i wygodnie.

K ończę na razie, całuję mocno,
Weronika.

P.S. Jak będziesz wyjeżdżała, weź sw ój ciepły szal, w ieczory są 
jednak jeszcze chłodne.

KOCHANA MAMO!

Chciałbym  Ci napisać przede w szystkim  o  Adasiu. P o Twoim  
w yjeździe nie mogliśmy sobie absolutnie z nim poradzić. Bardzo 
tęsknił za Tobą i płakał. Takie duże chłopaczysko, w  tym  roku 
pójdzie do szkoły, a płacze jak dzieciątko. Zawstydzaliśmy go, tłu
maczyliśmy, że m ężczyzna nie płacze itp. — nic nie pom ogło. Nic, 
tylko Babcia i Babcia. Irena obiecała mu, że Babcia przyjedzie 
znowu do nas na wakacje.

Mamo, jeśli byś mogła, przyjedź do nas na święta, serdecznie 
Ciebie zapraszamy. Z Tobą zawsze jest tak rodzinnie. I jeszcze jed 
no: Irena prosi Cię o  przepis na to wspaniałe ciasto, które upiekłaś 
dla nas. Ciasto było doskonałe i od razu przypom niałem  sobie, jak 
to dawniej, w  domu, podkradaliśmy się z Rom kiem  cichaczem  d< 
kuchni, aby spróbować świeżego, T w ojej roboty, ciasta. M amo! 
K oniecznie napisz nam, jak T w oje  zdrow ie!

A  teraz — do zobaczenia i pamiętaj o przepisie!
Zawsze ten sam 

K a r o l
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E K U M E N IC Z N Y  K A L E N D A R Z

M O D U I T W...
IRLANDIA

Jest możliwe, że w Irlandii (dawnej Hiber- 
nii) istnieli już chrześcijanie w IV stuleciu. 
Wiadomo, że na początku V stulecia niejaki 
Palladiusz został wysiany jako biskup do Ir
landczyków, którzy „wierzą w Chrystusa”. Na 
ogól jednak czci się św. Patryka jako apostola 
wyspy i założyciela tamtejszego Kościoła. Pat
ryk urodził się w południowej Walii (385?), w 
wieku 16 lat uprowadzili go piraci do Irlan
dii i sprzedali jako niewolnika. Udało mu się 
zbiec. Studiował w Galii i powrócił jako na
stępca św. Palladiusza do Irlandii w charak
terze biskupa misyjnego. W wyniku upadku 
cywilizacji rzymskiej, Irlandia została odcięta 
od reszty chrześcijaństwa i rozwinęła własną, 
bogatą tradycję życia monastycznego i nauki 
zakonnej, którą cechował silny zapał misyjny. 
Pozwoliło to krzewić Ewangelię w Szkocji i 
na kontynencie europejskim.

Ziarna obecnych trudności politycznych zo
stały zasiane w okresie hegemonii brytyjskiej 
(wieki X V I do X X ), szczególnie przez spro
wadzenie w XVII w. do Ulsteru osadników 
angielskich i szkockich. Przeważnie byli to 
anglikanie i prezbiterianie. Większość posia
daczy gruntu, którzy byli przeważnie rzymsko- 
katolikami, wywłaszczono, a ich miejsce zajęli 
protestanci.

Dzisiejsze „dwa państwa irlandzkie” pow
stały po I wojnie światowej. W wyniku ple
biscytu z 1921 r., Północ wyspy pozostała 
częścią Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej 
Brytanii), natomiast Południe (Republika Ir
landzka) uzyskało niepodległość.

Obecnie przygniatająca większość spośród 
prawie 3 milionów mieszkańców Republiki Ir
landzkiej jest wyznania rzymskokatolickiego; 
także 30% spośród 1,5 min. mieszkańców Ir
landii Północnej należy do Kościoła Rzymsko
katolickiego. Rzymskokatolicyzm irlandzki 
odegrał godną uwagi rolę w całym świecie; 
jeszcze dzisiaj ok. 40% kapłanów irlandzkich 
działa w diecezjach zagranicznych. W dalszej 
kolejności największymi wspólnotami chrze
ścijańskimi są: Kościół Prezbiteriański, Ko
ściół Irlandii (anglikański) i Kościół meto- 
dystyczny.

Stosunki polityczne i społeczne są opanowa
ne dzisiaj przez problemy Północy, gdzie roz
gorzała zacięta walka polityczna między tymi, 
którzy odrzucają za wszelką cenę podzieloną 
Irlandię, a tymi, którzy w sposób równie za
cięty trzymają się tradycyjnej łączności z 
Wielką Brytanią.

Chrześcijanie różnych wyznań, którzy są 
znużeni przelewem krwi i przemocą oraz się 
jej wstydzą, tęsknią za lepszymi czasami dla 
siebie i swoich dzieci. W sytuacji, w której 
zawiodły często nadzieje i pojawił się strach 
wobec przyszłości, oznaką pełnej nadziei jest 
ruch pokojowy kobiet rzymskokatolickich i 
protestanckich. Lecz wyleczenie głębokich ran
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i zbudowanie nowego zaufania są zadaniami, 
które wymagają jeszcze wiele czasu, cierpli
wej modlitwy i trudu. Kościoły przyczyniły 
się w przeszłości poważnie do powstania 
obecnego kryzysu. Teraz zaczynają dostrzegać, 
że są powołane do wspólnej służby w budo
waniu sprawiedliwego porządku.

LISTA KOŚCIOŁÓW

Armia Zbawienia 
Jednota Braterska 
Kościół Irlandii (anglikański)
Kościół Luterański w Irlandii
Kościół Metodystyczny w Irlandii
Kościół Prezbiteriański w Irlandii
Kościół Rzymskokatolicki w Irlandii
Kościoły Chrystusa w Wielkiej Brytanii i
Irlandii
Niezależny Kościół Prezbiteriański 
Religijne Towarzystwo Przyjaciół (kwakrzy) 
Unia Kongregacjonalistów 
Zjednoczenie Baptystów w Wielkiej Brytanii
i Irlandii

Do naszej modlitwy dołączamy też rady 
ekumeniczne i wspólnoty robocze na płasz
czyźnie lokalnej i krajowej.

Wspominamy również wszystkie ruchy i 
społeczności chrześcijańskie, które zwiastują 
Jezusa Chrystusa i służą Mu.

PODZIĘKOW ANIE I M OD LITW A

D zięku jem y Bogu

za m isjonarzy irlandzkich pierw szych  stu 
leci, przez k tórych  Ewangelia Jezusa C hry
stusa dotarła do w ielu narodów E uropy; za 
odwagę kobiet i m ężczyzn, k tórzy nie bacząc 
na żadne przeszkody, dążą do zaleczenia ran 
w  Irlandii Północne j.

Prosim y Boga,

by w szyscy chrześcijanie i w szystkie K ościoły  
w  Irlandii od kryły  znow u swą jedność w  
Chrystusie i stały się żyw ym i świadkami 
Jego pojednaw czej m ocy ; 
by zm iękczył zatwardziałe serca, dodał otu 
chy bojaźliw ym  i wlał nadzieję w wątpią
cych ;
by- m ieszkańcom  Irlandii Północnej dal zw ia
stunów  pokoju  i ukazał im m ożliwości po 
jednania.

M OD LITW A Z IRLAND II PÓŁNOCNEJ

O jcze, jestem  człow iekiem  m ojej epoki. W o
kół mnie w idzę oznaki strachu, nienawiści i 
ludzkiego w yobcow ania: bom ba eksploduje  
na ożyw ionym  rynku, dem agogiczne oblicza 
na ekranie telew izora krzyw ią się w szyd er
czej konfrontacji.

O jcze, staraliśmy się, co prawda, znaleźć 
drogi do pokoju  i pojednania, ale nasze w y 
siłki były  zawsze za m ałe i przychodziły za 
późno; siły przeciw nika by ły  za w ielkie. 
M oje nadzieje zostały rozw iane. L ecz utratę 
rzeczy, w k tórych  pokładałem  nadzieję, inni 
czcili jako zw ycięstw o T w ojej m ocy. Czy jest 
to m ożliwe?

Jestem  zakłopotany, zgorszony, rozczarow a
ny, chory. Od w szystkich  problem ów  chciał
bym  odw rócić się plecam i, um yć ręce, urato
wać mnie i m oją rodzinę, odejść. A le za każ
dym  razem, gdy zabieram  się do odejścia, na 
m ojej drodze staje Krzyż...

Panie, uczyń mnie dzieckiem  nadziei, w yz 
w ól z apatii, cynizm u i zw ątpienia, wzbudź 
w e mnie chęć służenia now em u człow iekow i, 
ktorego urzeczyw istniałeś obierając drogę 
Krzyża. W szak tkw i w e m nie nadzieja, op ie
rająca się na Tw oim  zw ycięstw ie nad m oca
mi zła i śm iercią; ogniskująca się na Twoim  
K rólestw ie, k tórego światło dociera do nas 
już teraz z g łębokiej ciemności.

W idzę też znaki nadziei w okół mnie, widzę 
dalsze znaki, w idzę znak —  kw iaty kwitną  
na zbom bardow anym  gruncie. Znak —  pusty  
krzyż. Brzem ię, Panie, jest Tw oje. Istn ieje  
życie przed śmiercią.

Pomnik wnuczki Adama Mickiewicza
Najstarszym dzieckiem Adama M ickiewicza i Celiny 

z Szym anowskich była Maria, zamężna Górecka, a 
jednym  z je j dzieci była Helena urodzona w Paryżu,
Helena — wnuczka M ickiewicza wyszła w Paryżu za
mąż za M odlińskiego, właściciela m ajętności K rzyw o- 
sądz kolo Radziejowa K ujawskiego. M łodzi m ałżonko
wie w krótce po ślubie przyjechali dn Krzywosądza i 
tu w  niespełna rok później, tj. dnia 5 lipca 1884 roku, 
Helena M odlińska zmarła, m ając zaledwie 23 lata.

Helena Górecka M odlińska wychow yw ana była przez 
rodziców  w  atm osferze wielkiej m iłości do nieznanej 
sobie ojczyzny, Polski. Rozstając się w  Paryżu z r o 
dzicami i rodzeństwem ani przez chwilę nie przypusz
czała, że już nigdy nie zobaczy swoich najbliższych.
Helena z Góreckich M odlińska by!a przez wszystkich
bardzo łubiana i otaczana szacunkiem. W idom ym  zna
kiem tej w ielkiej m iłości jest wzniesiony przez lud w 
Krzywrosądzu pomnik ku je j czci. Dziś pom nik ten 
m ający prawie ICO lat jest m ocno podniszczony z led 
wie czytelnym  napisem ,,£ .p . Helena z Góreckich 
Modlińska wnuczka Adama M ickiewicza — zgasła d, 5 
lipca 1884 r. przeżywszy lat 23 — prosi o Zdrowaś 
Marija. Błogosławieni czystegn serca — Albowiem  oni 
Roea oglądają” .

Pomnik Heleny M odlińskiej w Krzyw csądzu — m ie j
scow ości historycznej, znanej z bohaterskich walk 
powstańców' z lat 1863—1864 — dziś jest m ocno znisz
czony i w łaściw ie bez opiekł A przecież w  K rzyw o- 
sądzn jest szkoła zbiorcza, są nauczyciele i dzieci — 
harcerze i harcerki. A pelu jem y do was, harcerze: 
otoczcie starajnną opieką pomnik W nuczki Wieszcza, 
zadbajcie o otoczenie pomnika, o kwiaty. Ten pomnik 
— to także pamiątka narodowa.

ANTONI KACZM AREK



Z lekcji historii i patriotyzmu

40 ROCZNICA BITWY O NARWIK
Po upadku Polski, jesienią 1939 roku, działający na terenie Fran

cji rząd em igracyjny zm ierza! wszelkimi środkami do stworzenia na 
Zachodzie regularnej armii polskiej. Już w  trakcie trwania kampanii 
wrześniowej, ambasador polski w  Paryżu, Łukasiewicz i francuski m i
nister spraw zagranicznych Bonnet, podpisali um owę w  sprawie zor
ganizowania jednej dyw izji polskiej w e Francji.

Teraz — po klęsce Polski —  sytuacja stała się zupełnie inna. Szło 
już nie o  jedną dywizję, ale o utworzenie silnej, nowoczesnej armii. 
Do urzeczywistnienia tego planu potrzebna była zgoda i pom oc Fran
cji. W ym agało to  zawarcia now ego porozumienia. Rokow ania z rzą
dem francuskim doprow adziły do podpisania w  dniu 5 stycznia 1940 r. 
układu polsko-francuskiego dotyczącego utworzenia Polskich Sił Z b ro j
nych w e Francji.

Form owanie armii postępow ało szybko. Uzupełnień dostarczała m i
lionow a em igracja polska w e Francji oraz internowane w  różnych kra
jach neutralnych szczątki przed wrześni ow ego W ojska Polskiego. Zanim 
jednak rozpoczęła się niem iecka ofensywa przeciw ko Francji, żołnierz 
polski na Zachodzie otrzymał już sw ój pierwszy chrzest bojow y  w 
Norwegii, w  walkach o Narwik *).

Dnia 9 kwietnia 1940 r. w ojska niem ieckie rozpoczęły równoczesną 
agresję przeciw ko Danii i Norwegii. Dania skapitulowała jeszcze tego 
samego dnia, natomiast N orwegia usiłowała bronić swej niezawisłości. 
Rządy W ielkiej Brytanii i Francji zdecydowały się przyjść z pom ocą 
armii norweskiej. Alianci, usiłując przeciwdziałać inw azji h itlerow 
skiej w  Norwegii, rozpoczęli działania zm ierzające do przechwycenia 
konw ojów  niemieckich. Jednakże nie przyniosły one konkretnych w y
ników  poza pojedynczym i wypadkam i zatopienia niem ieckich okrętów 
transportowych. Godny uwagi jest fakt z dnia 8 kwietnia (1940 r.), 
kiedy to ORP „O rzeł” zatopił pod Kristiansad niem iecki transporto
w iec „R io  de Janeiro’1. Utworzono też dwa korpusy ekspedycyjne — 
Południowy, pod dow ództw em  brytyjskiego generała Carton de W iar- 
ta, skierow any został do środkow ej części Norwegii, a Północny, pod 
dow ództw em  brytyjskiego admirała Corcka, w ysłano do północnej 
Norwegii, właśnie w  rejon Narwiku.

W skład P ółnocnego Korpusu Ekspedycyjnego wchodziła m.in. grupa wojsk 
francusko-polskich- w  je j skład wchodziła Ptygada Strzelców  Podhalańskich 
pod dowfidztwem  gen. Z. Szyszko-Pohusza. Prygada ta 23 kw ietnia 1940 roku 
odpłynęła z Rrestu w kierunku piw. skandynawskiego, przybyw ając do N or
w egii w dniu 4 maja. Norwegowie sprzeciwili sią lądowaniu w Torm so i b ry 
gada jeszcze cztery  dni błąkała sie po morzu, zanim w ylądow ała w porcie 
Harstad na wyspie Pindfl. Miała ona uczestniczyć w opanowaniu Narwiku, 
k tóry  został przez Niem ców zdobyty już fl kwietnia. Dywizja niem iecka skła
dała się z żołnierzy w yspecjalizow anych w walkach górskich , a je j k ilku
tygodniow y pobyt w tym  rejon ie N iem cy wykorzystali do um ocnienia w szy
stkich dróg prow adzących do miasta. Pierwszym  zadaniem aliantów było 
opanowanie rejonu P jerkviku, um ocnienie sie na nłw, Ankenes i uczynienie 
z niego podstaw y w y jściow ej do natarcia na Narwik od wschodu. W  opano
waniu P jerkviku (13 m aja) wziął udział m.in. 2 batalion B rygady Podhalań
skiej. W okresie od 17 do 27 m aja trw ały intensywne przygotow ania do na
tarcia na Narwik. teesJ

Natarcie oddziałów, rozpoczęte 27 maja, rozw ijało się w  dw óch ro
zbieżnych kierunkach —  na Ankenes oraz wieś Berifiord. P o ciężkich, 
całodziennych walkach, w  których nieprzyjaciel stawiał zacięty opór, 
obydw a cele zostały osiągnięte. Pow odzenie brygady zadecydow ało w 
dużej m ierze o  wycofaniu się N iem ców  z Narwiku, który zdobyto 28 
maja. Zadanie bojow e, postawione przed brygadą, zostało wykonane. 
Straty wynosiły ok. 70 zabitych, 130 rannych i 13 zaginionych. Niemcy 
stracili ok. 200 żołnierzy. Niewykorzystanie sukcesu uniem ożliw iła 
jednak, podjęta zresztą jeszcze przed natarciem na Narwik, decyzja
o opuszczeniu Norwegii w  związku z ofensywą niem iecką (10.V.1940 r.) 
na Francję M iędzy 1 a 8 czerw ca w ojska alianckie, a wraz z nimi 
brygada podhalańska, zostały ewakuowane z Norwegii. Jednakże przed 
przeprowadzeniem  ewakuacji w ojsk  zdołano zniszczyć urządzenia por
tow e i k ole jow e do załadunku rudy. Norwegia w krótce znalazła się 
pod okupacją hitlerowską.

W  kampanii norweskiej, obok Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich 
oraz okrętu podwodnego „O rzeł” , uczestniczyły także polskie niszczyciele 
„Błyskaw ica” , „G rom ”  i „Burza” . Niszczyciele te działały od 21 kwietnia do 
12 m aja 1940 roku, biorąc udział w patrolowaniu wybrzeża i wsparciu ognio-

*) Miasto w  północnej Norwegii, nad Morzem Norweskim; port wywozu  
szwedzkiej rudy żelaza (Mała  E n c y k lo p e d ia  PW N, 1974).

wyni wojsk lądowych, Podczas jednego z nalotów lotnictwa niemieckiego za
tonął trafiony bombami ORP „G rom ” . Zginęło 54 marynarzy, 29 zostało ran
nych.

Ostatecznie działania aliantów w  Norwegii zakończyły się niepow o
dzeniem. Sukces w  walkach o Narwik, do którego w  głów nej mierze 
przyczynili się Polacy, miał w ięc przede wszystkim  znaczenie moralne.

Narwik zdobyto po to, aby go natychmiast opuścić. Dla Polaków  
jednak, i sprawy polskiej w  ow ym  okresie działań wojennych, bitwa
o Narwik miała szczególne znaczenie — była to bowiem , pierwsza po 
klęsce w rześniowej, w alka z Niemcami stoczona przez regularne for 
m acje w ojskow e. Była to w  dodatku w alka zwycięska!

M. DZIĘGIELEWSKI

U boku sojuszników powstają pierwsze oddziały odtwarzających się polsltich 
sil zbrojnych (Francja 1940 r.)

Jeńcy niemieccy wzięci do niewoli przez żołnierzy polskich w bitwie pod 
Ankenes i pod Narwikiem

Mieszkańcy dużych miast i w ielopiętro
wych bloków  nie m ogą już sobie w yobra
zić życia bez windy, Jej awaria to praw 
dziwa katastrofa... Nie każdy jednak wie, 
że winda nie jest, bynajm niej wynaJaz- 
kiem nowym. Człowiek już w  starożytno
ści nie lubił drapać się w  górę, aczkol
w iek udogodnienia w  tym względzie długo 
były przywilejem , dostępnym  tylko dla 
możnych tego świata. K iedy powstało 
pierwsze takie urządzenie, trudno ustalić
— w  każdym razie w  ruinach rzymskiego 
pałacu Nerona archeolodzy odkryli ślady 
po trzech starożytnych „w indach” . Z całą 
już pewnością w iadom o, że z w indy ko
rzystał król Francji, Ludwik X V . Kazał ją 
zbudow ać w  WersaJu w  roku 1743, aby bez 
w chodzenia po schodach dostawać się do 
położonych piętro w yżej apartamentów 
swej metresy, m ade de Chateauroux. W in
da poruszana była, oczyw iście ręcznie.

D opiero jednak w  X IX  wieku w indy za
częły być dostępne dla wszystkich. P ierw 
szą taką windę zbudował w  roku 1829 W il
liam G. H om er, instalując ją w  gmachu 
panoram y w  Regent Parku w  Londynie — 
dla w ygody zwiedzających. W inda poru
szana była parą. A le  jako pierwszy sery j
ną produkcję w ind rozpoczął w  roku 1857 
Am erykanin Elisha Graves Otis, otwierając 
w  Yonkers pod N ow ym  Jorkiem fabrykę i 
zakładając Dieiwszą publiczną w indę w 
domu Lowarowym Haughwout na Broad
wayu.

Nowy Jork do dziś jest światową „stoli
cą '’ wind — ma ich najw ięcej ze wszyst
kich miast na kuli ziemskiej, b o  aż 45 000, 
a każdy n ow ojorczyk  spędza w  nich prze
ciętnie 8 minut dziennie — mimo, że szyb
kość wind jest dziś ogromna, b o  wynosi 
nawet 8,3 m na sekundę.
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Kulinarne

SKŁA D NIK I: — 10 dkg twarogu, 8 
dkg mąki, 5 dkg margaryny, 50 dkg 
porów, pól szklanki ryżu, 2 jaja, 
szklanka m leka, szklanka startego 
żółtego sera oraz papryka, pieprz i 
sól do smaku.

WYKONANIE: —  Zagnieść ciasto 
z twarogu, m argaryny dodając 
paprykę i sól. Rozłożyć je  w  bla
szce. Pory umyć, pokrajać w  gru
be talarki i udusić na tłuszczu. 
W ymieszać z ryżem  wcześniej 
ugotowanym. Mieszaninę w yłożyć 
na ciasto. Zalać sosem z  2 jaj 
rozbitych z dolew anym  pow oli, 
gorącym  mlekiem, dopraw ionym  
do smaku solą, pieprzem  i star
tym  żółtym  serem. Piec w  śred
nio gorącym  piekarniku ok. 30 
minut. Smacznego.

W ażne dla wszystkich
Jedzmy czosnek!

Czosnek, tak bogaty w  cenne 
dla zdrow ia składniki, pochodzi z 
Azji. Zaw iera substancje bakterio
bójcze, olejek  lotny, tłuszcz, kwas 
fosforow y, witaminy A  (w  m a
łych ilościach B -l, B-2, C, siarkę, 
krzem, żelazo, wapń, potas, cynk, 
sod i magnez).

Czosnek hamuje w  naszym or
ganizmie rozmnażanie się bakte
rii oraz działa przeciwgnilnie. 
Czosnek stosuje się przy nieżycie 
oskrzeli i gardła, przy astmie 
oskrzelowej, przy przeziębieniu, 
grypie, katarze i kaszlu. Na kaszel 
działa łagodząco, wykrztuśnie. 
M oże trochę z rezerwą sięgamy 
po czosnek ze względu na jego 
specyficzny zapach. Nie zrażajmy 
się tym. Czosnek przynosi nam 
ulgę w  różnych schorzeniach. Sto
sowany wewnątrz pom aga nam 
równieir przy reumatyzmie, a b o 
lące m iejsca sm arujemy czosn
kiem. Stosowany jest również przy 
zaburzeniach krążenia, ponieważ 
posiada właściwości rozszerzania

naczyń krwionośnych. Działa też dodatnio przy m iażdżycy i opóźnia 
procesy starzenia się organizmu. Przy owsikach i innych pasożytach 
jelitow ych wskazane jest picie odwaru z czosnku na mleku. Działa 
również przy niestrawności. Najskuteczniejsze działanie ma czosnek 
świeży i na ogół wystarcza spożywanie około 3 g czosnku dziennie.

Kuracji czosnkowej nie zaleca się przy schorzeniach żołądka i 'wo
reczka żółciowego. Ludzie cierpiący na te dolegliw ości, powinni się po
radzić lekarza przed przystąpieniem do kuracji czosnkowej.

A  oto kilka przepisów na sporządzanie czosnku:

N A L E W K A : 10 dkg świeżego czosnku utrzeć na miazgę i zalać szklanką
spirytusu. Odstawić na tydzień. Pić 3 razy dziennie po 20 kropli.

NAPAR: 2—4 ząbki czosnku drobno posiekać, zalać szklanką gorącego mleka 
i pić codziennie na noc.

M IAZGA: 10 dkg świeżego czosnku utrzeć i przykładać na bolące m iejsca.

ZOFIA

SPOSOBY STOSOWANIA CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
I wiązki chem iczne działające toksycznie na szkodniki, pa- 
Itogeny czy chwasty, stanowią tzw. substancję czynną pre- 
iparatów  chem icznych, które ponadto zawierają tzw. sub
stancje pom ocnicze decydujące o sposobie stosowania pre- 

Iparatu. Rozróżniam y m.in. następujące form y użytkowe: 
proszki do opylania, proszki do zaprawiania, proszki do 
sporządzania zawiesin, roztwory do em ulgowania (czyli 
koncentraty do emulgowania), roztw ory do aerozolowania
i granulaty. Sposób stosowania preparatów  zależy od for- 

im y  użytkowej.
Zapraw ienie nasion jest zabiegiem bardzo ekonom icz

nym, a jednocześnie bardzo selektywnym, gdyż preparat 
działa tylko na te patogeny czy owady, przeciw  którym 
został zastosowany.

Rozsiewanie stosuje się w  przypadku granulatów. Na

biera ono coraz w iększego znaczenia ze względu na produkowanie w  
tej form ie insektycydów  układowych.

Opylanie jest metodą najm niej skuteczną i szczególnie niebezpieczną 
dla personelu w ykonującego zabieg oraz dla środowiska. M ała sku
teczność jest spowodow ana przede wszystkim tym, że cząstki proszku 
słabo przylegają do pow ierzchni roślin i są bardzo łatw o zwiewane 
z niej przez w iatr i zm ywane przez deszcz, toteż okres działania pre
paratu jest zbyt krótki, a dawkow anie nieprecyzyjne. Podczas zabiegu 
cząstki pestycydu przenoszone są przez w iatr na sąsiednie pola upraw 
ne, łąki i zbiorniki wodne. Stanowi to duże niebezpieczeństwo p o 
średnie i bezpośrednie dla ludzi i zwierząt. Ponadto koszt zabiegu ze 
względu na dużą ilość zużywanego preparatu jest w yższy niż przy 
opryskiwaniu. Jedyną zaletą opylania jest łatwość przeprowadzenia za
biegu.
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Opryskiwanie jest bardziej pracochłonne i trudniejsze do w ykona

nia, gdyż w ym aga dowozu w ody do pól. Toteż czynione są próby 
zm niejszenia je j zużycia przez stosowanie opryskiwania m ałoobjęto- 
ściow ego za pom ocą specjalnych opryskiwaczy. Skuteczność opryski
wania jest bardzo duża, ponieważ krople cieczy użytkowej są słabo 
znoszone przez wiatr, dawkow anie preparatu może być bardzo dokład
ne, a osad jest odporny na zm ywanie i strząsanie. Zużycie preparatu 
jest m niejsze niż przy opylaniu m niejsze jest zagrożenie środowiska.

Rów nom ierność pokrycia roślin preparatem jest w  znacznym stopniu 
zależna od położenia belki polow ej. Zaleca się ją  tak umieścić, aby 
stożki rozpylanej cieczy przecinały się w  odległości 10— 15 cm  od 
w ierzchołków  roślin. Podczas pogody bezwietrznej można belki umieś
cić nieco wyżej, podczas wietrznej — n ieco niżej.

A erozolow anie polega na wytwarzaniu w  powietrzu aerozoli, czyli 
mgły złożonej z bardzo drobnych kropelek cieczy. Stosuje się je  w  p o 
mieszczeniach zamkniętych, np. w  szklarniach, spichrzach itp., tylko 
przy zwalczaniu szkodników.

WARUNKI SKUTECZNOŚCI CHEMICZNYCH ZABIEGÓW  
OCHRONY ROŚLIN

Biologiczna skuteczność zabiegu jest w ynikiem  praw idłow ego przy
gotowania cieczy użytkowej i praw idłow ego w ykonania oprysku we 
w łaściwym  terminie. Należy zatem sprawdzić techniczną sprawność 
aparatury i skontrolować datę produkcji na opakowaniu preparatu, 
ewentualnie jego w ygląd (nie w oln o stosować preparatów  niedbale
i zbyt długo magazynowanych).

Przygotow ując ciecz, należy ściśle przestrzegać dawki preparatu za
lecanej do stosowania na 1 ha przeciw  określonemu szkodnikowi czy 
patogenowi. Dawki tej nie w olno zaniżać (jak to się praktykuje m.in. 
przy zwalczaniu zarazy ziemniaka), ani zawyżać.

Skuteczność zabiegu jest uw arunkow ana pogodą. Nie należy opryskiw ać 
bezpośrednio po deszczu lub przed deszczem , ani podczas silnych w iatrów , 
które znoszą krople  cieczy, względnie cząstki pyłu.

Jeżeli konieczne jest, np. z braku w ody, zastosowanie środków  pylistych, to 
należy opylać rośliny zw ilżone rosą, co  zwiększa n ieco trwałość osadu.

Zabieg pow inien być w ykonyw any i nadzorow any przez osoby  o dużym  p o 
czuciu  odpow iedzia lności i w łaściw ym  przygotow aniu zaw odow ym .

Do najw ażniejszych w arunków  skuteczności należy praw idłow y term in za
biegu, ustalony na podstawie stopnia uszkodzenia rośliny oraz stanu rozw o jo 
wego patogena lub stadium szkodnika.

10. Po zakończeniu pracy w ym yć dokładnie ciało, najlepiej pod bie
żącą wodą, w łożyć czystą bieliznę i ubranie.

W razie wystąpienia złego sam opoczucia (niekiedy przypom inającego 
objaw y przeziębienia), bólu głow y albo jakichkolw iek innych zaburzeń 
czynnościowych (np. wzroku) nie kontynuować pracy ze związkami 
trującymi, zgłosić się do lekarza i podać nazwę preparatu użytego do 
zabiegów.

PIERWSZA POMOC W RAZIE ZATRUCIA PESTYCYDAMI

W  razie wystąpienia u pracownika w ykonującego zabieg objaw ów  
zatrucia, natychmiast w ezwać lekarza i podać mu nazwę używanego 
preparatu. Przed przybyciem  lekarza trzeba udzielić choremu pierw 
szej pom ocy, a m ianow icie przenieść go do czystego pom ieszczenia
i zapewnić spokój, zdjąć odzież ochronną zanieczyszczoną preparatem 
chem icznym  i w ym yć starannie wodą i m ydłem  części ciała, które ze
tknęły się ze środkiem chem icznym  (w razie konieczności również 
głowę). Choremu podaje się do picia zimną wodę lub ostudzoną her
batę z dodatkiem  łyżki stołowej soli na szlankę płynu. Jeśli chory po
łknął preparat i jest przytomny, należy w yw ołać m ożliw ie szybko w y 
mioty, podając szklankę letniej w ody z rozpuszczonymi 2 łyżkam i soli
i drażniąc tylną część jam y ustnej czystym palcem. W przypadku za
nieczyszczenia oka należy przem yć pow iekę czystą wodą i przepłukać 
oko (trzym ając je  otwarte), pow tarzając zabieg przynajm niej przez 
15 minut, położyć na oko sterylną gazę lub kawałek w aty i lekko za
bandażować. W  razie zanikania oddechu należy natychmiast zastoso
w ać sztuczne oddychanie. Jeżeli zachodzi konieczność przewiezienia 
chorego do szpitala przed przybyciem  lekarza, podać w odę lub her
batę. Przenieść chorego twarzą zwróconą do dołu, lecz z głow ą prze
kręconą na boki i umieszczoną n ieco niżej od tułowia. Zapew nić cho
remu sw obodne oddychanie, w ytrzeć twarz i w yciągnąć język. Ewen
tualnie usunąć protezy i zabezpieczyć przed połknięciem  w ym iotów.

ZASADY BHP PRZY STOSOWANIU PESTYCYDÓW,
TJ. ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W iększość chem icznych środków  ochrony roślin zagraża w  m niej
szym lub większym  stopniu —  zależnie od klasy toksyczności — zdro
wiu ludzi i zwierząt gospodarskich. Z tego powodu organizujący za
bieg i w ykonujący go muszą ściśle przestrzegać wszystkich zasad bez
pieczeństwa i higieny pracy. W  ochronie roślin obow iązują następujące 
przepisy.

1. Nie zatrudniać przy wykonywaniu chem icznych zabiegów kobiet, 
m łodzieży oraz ludzi cierpiących na niektóre schorzenia, zwłaszcza 
przewlekłe.

2. W ykonującym  zabiegi zapewnić ubranie ochronne (kombinezon, 
buty, rękaw ice gum owe lub lateksowe, osłona głow y i twarzy).

3. Odzież ochronną, przechow yw aną oddzielnie w  pomieszczeniu 
specjalnym , prać często, a jeżeli zostanie uszkodzona, zaniechać jej 
używania; obuw ie i rękaw ice umyć dokładnie po zdjęciu, również od 
wewnątrz.

4. Przed rozpoczęciem  przyrządzania cieczy użytkowej przeczytać 
instrukcję użycia preparatu, umieszczoną na opakowaniu i przestrze
gać jej bardzo ściśle. Przed otwarciem  opakowania i rozcieńczeniem 
preparatu nałożyć pełne ubranie ochronne. Preparat w lew ać zachow u
jąc dużą ostrożność lub w sypyw ać do zbiornika trzym ając opakow a
nie blisko powierzchni wody.

5. Kierunek jazdy opryskiwacza lub opylacza powinien być taki, aby 
w iatr w iał z boku lub w  twarz w ykonującego zabieg.

6. Przed usuwaniem usterek w  czasie pracy opryskiwacza w yłączyć 
napęd lub w yprząc konia. Nie w olno przedm uchiwać dysz ustami.

7. W czasie w ykonyw ania zabiegów nie palić papierosów i nie spo
żyw ać posiłków . Jeść w olno po zdjęciu odzieży ochronnej, wypłukaniu 
ust oraz dokładnym  um yciu rąk i twarzy ciepłą wodą i m ydłem  z 
dala od m iejsca pracy. W odę użytą do m ycia i prania odzieży w lać do 
dołów  w ykopanych z dala od studni.

8. Po zakończeniu zabiegu przepłukać kilkakrotnie czystą w odą 
zbiornik i przew ody opryskiwacza, w ykonując tę czynność m ożliw ie 
daleko od studni i innych zbiorników  wodnych.

9. Trwałe opakowanie po  środkach chem icznych III— V  klasy tok
syczności w ym yć dokładnie i użyć do innych celów  prócz przechow y
w ania w ody pitnej. W szystkie opakow ania po środkach I i II klasy 
toksyczności należy spalić, stłuc lub zgnieść i zakopać w  m iejscu spec
jalnie wyznaczonym . Nie w olno porzucać opróżnionych opakow ań na 
polu, stanowią one bow iem  duże niebezpieczeństwo dla ludzi i dla 
zwierząt.

Czy wiecie, że...
N aukowcy opisali 'JSO CflC różnych gatunków owadów. Do tej ogrom nej gro 

mady owadziej należy też nasza „d om ow a”  m ucha. Należy ona do owadów 
szkodliwych dla ludri, podobnie jak wszy, pchły, czy  niektóre gatunki k o 
mara. .lest bowiem  roznosicielką wielu chorób zakaźnych, m iędzy innym i du
rów i gruźlicy.

Muclia nie jest wybredna w doborze żyw ności, .lada wszystko, od na jw y
tworniejszych sm akołyków  z naszych stołów do gnijących resztek i padliny. 
Muchę szczególnie przyciągają niektóre zapachy — ludzkiego potu, ropy, oraz 
7epsutpgo mięsa. Zm ysł węchu u m uchy znajduje sie na nóżkach, toteż szu 
kajać pożywienia siada na wszystkich („w ącha jąc” ) i właśnie na ow łosio
nych nń?kach m uchy gromadzą sie olbrzym ie ilości hakterij. Na jednej tylko 
nóżce muszej można znaleźć około pół m iliona różnych zarazków. Znajdują Sie 
one też w przewodzie pokarm owym  m uchy i wraz z jej kałem pozostawione 
sa na wszystkich przedmiotach znajdujących sie w mieszkaniu.

Mucha żyje od i do S m iesięcy. Każda musza sam iczka jednorazow o składa 
ori iflfl do 1511 ja jeczek , w ciągu życia od 500 do Iflflfl sztuk. Już po 15 dniach 
now e pokolenie zaczyna sam odzielne życie.

Rocznie muszy ród m oże sie dochow ać kilku pokoleń. G dyby m uchy nie 
hyly tępione, obsiadłyby nas miliardami. Naturalnym naszym sojusznikiem  
w walce z muchami jest sama przyroda. Dla wielu ptaków i niektórych 
d r o b n y c h  zwierząt mucha stanowi sm akow ity kąsek. Także chem ia wytwarza 
coraz skuteczniejsze środki ow adobójcze. Trzeba z nich korzystać pow szech
nie, nie zapom inając jednak o tym , że te środki zabójcze dla m uch często 
są szkodliwe i dla łudzi. Pamiętanie o tym  ważne jest szczególnie w  dom ach, 
w których są małe dzieci K orzystajm y więc z osiągnięć chem ii w  walce 
z muchami, ale zawsze zachow ując ostrożność.

A.M.

Ogrodnicze

Rośliny ozdobne
Nawet w najm niejszym  ogródku czy 

na mini działce winno znaleźć się 
m iejsce, na którym  będziem y upra
wiali jednoroczne rośliny ozdobne. 
Zaletą tych roślin jest m ożliw ość o b 
sadzania nimi w  każdym sezonie w e
getacyjnym  innych m iejsc, kom pon o
wania now ych układów barw i kształ
tów, słowem — wyzw alanie in icja
tyw y, pom ysłow ości i zaspokajanie 
potrzeb praktyczno-użytkow ych. Od 
właścicieli działek zależy decyzja, czy 
rośliny ozdobne skupiać w odrębne 
zespoły, izolow ać od warzyw ników , 
sadów i kącików  gospodarczych, czy 
też łączyć zagony upraw warzyw nych 
z akcentami dekoracyjnym i. Należy 
jednak pamiętać, że każda roślina 
wymaga odrębnych w arunków  upra
w y i dlatego lepiej nie gromadzić 
wszystkich dostępnych roślin w e w łas
nym ogródku, a w ybrać te, które z 
pewnością udadzą się na danym  te
renie Z jednorocznych roślin ozdob
nych warte polecenia są ; sm agliczka, 
nagietek, m aciejka, portulka, nastur 
cja, sucho kwiat, lwia paszcza, astry, 
złocienie, aksamitka, werbena.
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P O G A D A N K I
0  HISTORII KOŚCIOŁA

INKWIZYCJA

Przebudowany na w zór feudalnych struktur państwowy K ościół 
Zachodni, stał się drugą obok świeckiej instytucją rządzącą i skupia
jącą lud w  poszczególnych krajach. Ilość panów, których należało 
słuchać i czcić podw oiła się. K ościół zatracił zaszczepione mu przez 
starożytność chrześcijańską braterstwo i równość dzieci Bożych w zglę
dem siebie, a przysw oił sobie podział wiernych na stany i klasy, obce 
duchowi Ewangelii Chrystusowej. Ten niesprawiedliwy podział na 
stany wyższe i niższe, w yzyskujące i wyzyskiwane w  im ię Chrystusa, 
ale w brew  Jego nauce, rodził praw ie powszechny sprzeciw. Potężne 
ruchy społeczne i religijne w ałdensów  i katarów zaczęły zagrażać 
ustalonemu przez feudalizm  porządkowi w  chrześcijańskiej Europie. 
Feudałowie i wyżsi dostojnicy kościelni przeciwstawiali się tym  ten
dencjom . Olbrzymim błędem zwłaszcza w ładz K ościoła by ło  tępienie 
nie tylko szkodliwych, lecz także zdrow ych prądów  reformatorskich. 
Tępiono wszelkie przejaw y niezadowolenia i krytyki, podciągając 
wszelkie niekontrolowane przez hierarchię ruchy pod wspólne miano 
herezji. Organizowano przeciw  heretykom m odne w ówczas wyprawy 
krzyżowe, takie same, jak  przeciw  poganom.

W czasie w ojen  religijnych ginęli pod ciosami krzyżow ców  niew in
ni, prawowierni w yznaw cy Chrystusa. Aby uniknąć takich pomyłek, 
a zarazem podw oić czujność, pow ołano do istnienia specjalną insty
tucję kościelną, która otrzymała m iano inkwizycji. Nazwa pochodzi 
od łacińskiego słow a: „inąuisitio” , czyli „poszukiw anie” ludzi p odej
rzanych o  herezję. Początkow o inkw izycją kierowali biskupi. Wnet 
jednak inkw izycję biskupią zastąpiły specjalne trybunały oddane w 
ręce w ielkiego inkwizytora, najczęściej zakonnika, zależnego bezpo
średnio od papieża. Taką papieską inkwizycję, obejm ującą cały K o
ściół Rzym skokatolicki pow ołał dO' istnienia papież Lucjusz III dekre
tem z 1184 roku. Dekret nakazywał wyszukiwanie ludzi podejrzanych, 
sądzenie ich i w ydaw anie w  ręce w ładz świeckich celem ukarania. 
Adm inistracja państw owa miała obow iązek sumiennie wykonyw ać 
zalecenia inkw izycji, bez sprawdzania, czy w yrok został wydany spra
w iedliwie. M ożemy sobie wyobrazić, jak łatw o było  w  takiej sy
tuacji popełnić nadużycie, zwłaszcza gdy inkwizytorem  był człow iek 
bez sumienia, a nazwisko denuncjatora pozostawało w  ukryciu, nadto 
oskarżyciel miał praw o do części dóbr po zasądzonym i straconym 
przez inkw izycję nieszczęśniku!

W brew  od w ieków  ustalonym norm om prawnym, podsądny inkw i
zycji sam musiał udowodnić sw oją niewinność, co  praktycznie było

niemożliwe. Urząd obrońcy nie istniał. Celem wym uszenia zeznań 
stosowano okrutne tortury. Pokornych skazywano na długoletnie w ię
zienie, zaś upartych najczęściej na karę śmierci przez spalenie żyw 
cem na stosie, lub inny rodzaj okrutnej śmierci. Nigdy nie dowiem y 
się ilu ludzi zadręczono i uśm iercono w  czasach krw aw ej inkwizycji. 
Najsprawniej działała osławiona inkw izycja hiszpańska, której prze
w odził słynny Tomasz Torąuemada. Udręczone masy podnosiły często 
bunt, dokonując pomsty na najokrutniejszych oprawcach. Tak zginęli 
między innymi inkwizytorzy Konrad z M arburga i Piotr Arbues. Ten 
ostatni m im o popełnionych okrucieństw został później uznany za 
świętego.

W szesnastym wieku pod w pływ em  Reform acji inkw izycja n ieco 
osłabła, i stopniow o poczęła zanikać. Ostatecznie zniesiona w  wieku 
osiemnastym, żyła jednak jeszcze długo w  złagodzonej form ie pod 
nazwą K ongregacji Świętego Urzędu.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Zamiast zdjęcia — rysunek własny. Przysłała go 
nam fi letnia Magdalenka z W arszawy. Na rysunku 
widzim y ją  w  towarzystwie mamy

0 zamieszczenie odjęcia swej pnciechy — S-miesięcznegc Arlurka proszą też państwo Grażyna
1 Czesław Frzybylińsey z Chełmiec

Fotografia mojego dziecka

,A ja już umiem czytać — cieszy się absolwentka klasy fi, ciem nowłosa Agnieszka
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Dzisiejsze rozmowy z Czytel
nikami będą trochę nietypowe. 
Nie poruszamy dziś bowiem w 
naszej stałej rubryce problemów 
natury teologiczno-religijnej. Z 
Duszpasterzem spotkają się Czy
telnicy w następnym numerze 
„Rodziny”. Natomiast teraz zaj
mować nas będzie pewna kwestia 
wychowawcza, którą porusza w 
liście skierowanym do naszej Re
dakcji Pani Karolina Kalinowska 
z Inowrocławia. Oto fragment 
listu: „Jestem młodą matką. Mój 
synek skończy w czerwcu roczek. 
Martwi mnie bardzo sposób za
chowania dziecka. Mały bardzo 
często kiwa się jednostajnie, ssie 
paluszek między posiłkami. Sły
szałam gdzieś, że takie kiwanie 
jest charakterystyczne dla dzieci 
dotkniętych chorobą sierocą, a 
więc dzieci opuszczonych. A  prze
cież mój synek jest bardzo ko
chany przeze mnie i przez męża. 
Nie pracuję zawodowo i stale z 
nim jestem. Redakcjo, napisz mi, 
co mam o tym myśleć, bo może 
niepotrzebnie się martwię”.

Droga Pani K arolino! Z okazji 
Święta M atki pragniem y złożyć 
na Pani ręce najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pom yślności w  
życiu i pociechy z synka.

Problem , który porusza Pani 
w  swym liście na pew no zasłu
guje na uwagę, niemniej jednak 
nie powinna się Pani tak bardzo 
tym zamartwiać. O dpow iadam y 
na łamach „R odziny” na Pani list, 
gdyż uważam y, że zapewne w ie 
le Czytelniczek gnębi się podob
nymi problem am i. Idzie tu b o 
wiem  o pew ne przyzw yczajenia
i nawyki, które posiada niem ow 
lę. Tak jest w  istocie. M aleńki 
człow ieczek ma sw oje nawyki.

Poczynając od 6 m iesiąca ży 
cia  u dziecka budzi się po raz 
pierwszy potrzeba pew nej nie
zależności. Ucieka się ono wtedy 
do różnego rodzaju sposobów  — 
ssania palca lub butelki, głaska
nia ulubionego zwierzątka, k i
wania głów ką itp. Dem onstrując 
swą odrębność, niem ow lę potrafi 
nawet odepchnąć rękę matki, by 
nie podtrzym yw ała już butelki, 
czy też protestow ać gwałtownie, 
gdy na czas karmienia rodzice 
usiłują w ygodnie je  ułożyć w  
ramionach — chce bow iem  sie
dzieć o w łasnych siłach. M imo 
w szystko jednak półroczne dziec
ko łaknie pow rotu  do w czesnego 
niem owlęctwa, kiedy to karm io

ne w  ramionach m atki czy ojca 
nie potrzebow ało nic w ięcej, by 
czuć się jak w  przysłow iow ym  
raju. Z drugiej jednak strony, 
dziecko nie chce rezygnować z 
tej odrobiny niezależności. Z a
czyna w ięc szukać w łasnych spo
sobów  na pocieszanie się bez 
udziału rodziców. Ssanie palca 
czy smoczka, lub picie w  łóżecz
ku z butelki samodzielnie trzy
m anej w  rączkach, przypom inają 
przyjem ność, jaką by ło  karmienie 
z piersi czy butelk i w  ram ionach 
matki. Głaskanie ulubionego p lu 
szowego zwierzątka czy m iłej w  
dotyku kołderki lub pieluszki ma 
dostarczać podobnych  doznań, ja 
kie dawało iniegdyś dotykanie 
rączkam i ubrania m atki czy ciep
lutko otulającej kołderki. Gdy 
niem ow lę siedzące na miękkim 
fotelu kiwa się jednostajnie w  
przód i w  tył, czy w  łóżeczku 
kręci na poduszeczce główką to 
w  jedną, to  w  drugą stronę, od 
twarza sobie w  ten sposób kojące 
doznanie rytmiczinego ruchu, ja 
kiego do niedawna doświadczało 
noszone lub kołysane w  ram io
nach rodziców.

W szystko wskazuje na to, że m a

lutkie dzieci przyzwyczajają się do 

ssania kciuka zwłaszcza wtedy, gdy 

zbyt krótkie ssanie piersi lub butel

ki nie zaspokaja wrodzonego instyn

ktu ssania. Lekarze zwrócili uwagę, 
że niemowlęta karmione co 3 go
dziny nie m ają tak silnie rozwinięte
go nawyku ssania kciuka. Natomiast 
niemowlęta, które skróciły sobie czas 
ssania piersi z 20 do 10 minut przyz
w yczajają się do ssania palca częś
ciej niż te, które nadal spędzają 
przy piersi 20 minut. Przyzwyczaje

nie to na ogól kształtuje się przed 
ukończeniem 3 miesiąca życia.

Jeżeli zauważymy, że dziecko za
czyna popadać „w  nałóg” , a m a to 
m iejsce już wtedy, gdy niemowlę 
wkłada palec do buzi tuż po karmie
niu lub między posiłkami, nie przesz

kadzajm y m u w tym  wprost — w yj
m ując paluszek przemocą z buzi. Ta
kie radykalne m etody nie są w ska
zane, gdyż trustują dziecko, a co 
więcej wcale „nałogow ca”  nie odz
w yczajają od jego praktyk. Niektó
rzy rodzice nakładają dziecku spec
jalne rękawiczki i smarują kciuki

i rączki maściami o odstraszającym  
smaku i zapachu, aby nie ssało rą
czek. Nic to jednak nie pomaga. Przy 
silnie utrwalonym nawyku, metody 
radykalnej walki w ostatecznym roz
rachunku tylko przedłużają całą spra
wę.

Rodzice często m artwią się 
tym, że ssanie palca będzie m ia
ło ujem ny w pływ  na zgryz i na 
zęby dziecka. W iemy, że ssanie 
kciuka nierzadko pow odu je  w y 
sunięcie się górnej szczęki do 
przodu i cofnięcie się dolnej. 
Stopień przesunięcia zależy od te
go, jak często dziecko ssie kciuk, 
a jeszcze bardziej od pozycji sa
m ego palca w  buzi. Stom atolodzy 
twierdzą, że n iepraw idłow y zgryz 
u malutkiego dziecka nie ma 
w pływ u  na stałe zęby, w ychodzą
ce około  6 roku życia. Innymi 
słowy, jeżeli dziecko odzwyczai 
się od ssania palca przed ukoń
czeniem  6 lat —  a tak dzieje się 
w  większości przypadków  —  małe 
jest praw dopodobieństw o, że sta
łe zęby będą nie w  porządku.

Dziecku d o  6 m iesiąca życia 
należy w ięc um ożliw ić dłuższe 
ssanie z piersi lub butelki. R a
dzimy w ięc — jeżeli dziecko kar
m im y butelką — zakupić nowe 
sm oczki i zrobić w  nich  otw orki 
takiej w ielkości, b y  opróżnienie 
butelki zajęło dziecku 20 minut, 
dobrze jest też podaw ać dziecku 
w  ciągu pierw szych 3 m iesięcy 
sm oczek gryzaczek.

Nie ma sensu przedłużanie 
karmienia, jeżeli dziecko skoń
czyło już 12 m iesięcy. Jeżeli 
dziecko jest łatwe w  kontakcie, 
zadow olone i umie się zabawić, 
to rodzice pow inni starać się, aby 
urozm aicić życie niemowlęciu.

Smoczek gryzaczek działa uspoka
ja jąco i zapobiega ssaniu palca. 

W iększość niem owląt, którym  w  ciągu 
pierw szych kilku m iesięcy życia  r o 
dzice podają bez ograniczeń sm oczek, 
nie odzw yczaja się w ogóle od ssania 
palca, naw et gdy po 3 czy  4 m iesią
cach sm oczek zostaje odstawiony. 
Niemowlęta, u których w ciągu p ier
wszych 3 m iesięcy utrwalił się nawyk 
ssania palca, nie odzw yczajają  się od 
tego przed upływem  3,4 czy  5 lat, a 
czasem jeszcze później. Natomiast 

niem owlęta przyzw yczajone do re
gularnego ssania sm oczka, w więk 
szóści rezygnują z niego z łatwością 
po a lub 4 m iesiącach, za sm oczkiem  
przem awia również i to, że praw do
podobieństw o ujem nego w pływ u na

uzębienie jest znacznie m niejsze niż 
przy ssaniu palca.

Jeśli tak się zdarzy, że dziecko 
nie chce odzw yczaić się od 
sm oczka —  bez względu na swój 
w iek — forsow anie tego nie jest 
wskazane. D obrze jest w yjm ow ać 
smoczek z buzi, gdy dziecko ro 
bi się bardzo śpiące, lub —  jeżeli 
na to nie pozw ala —  w  chw ilę po 
zaśnięciu. W  przeciw nym  w ypad
ku będzie ono budziło się, kiedy 
sm oczek mu w ypadnie i krzy
czało, dopóki go nie dostanie. 
M ożna mu nawet na n oc  w łożyć 
do łóżeczka kilka sm oczków, być 
może samo sobie poradzi. Dla 
niemowląt, które m ają już kilka 
ząbków, ssanie smoczka nie jest 
zbyt bezpieczne, gdyż m ogą od
gryźć sm oczek od krążka i p o 
gryźć gumę na kawałki.

Gdy dziecko „ukocha” jakąś 
zabawkę, część ubranka, a nawet 
fragm ent pościeli, m ogą się w y 
łonić k łopoty natury praktycz
nej. Dziecko chce nosić ze sobą 
ukochaną rzecz zawsze i w szę
dzie, będzie sprzeciw ało się pra
niu, m yciu czy czyszczeniu, nie 
zgadzając się na rzecz zastępczą. 
Wszystkie próby przełam ania u
poru dziecka, które nie chce roz
stać się z u lubionym  przedm io
tem, do jakiego jest od dłuższego 
czasu przyzw yczajone, są krzyw 
dzące. Należy je raczej zabierać 
dziecku ukradkiem  — w  nocy, 
gdy śpi w  celu uprania i w ysu
szenia. Z  tego typu uzależnienia 
od jakiegoś przedm iotu większość 
dzieci wyrasta ok oło  7 roku życia.

Często zdarza się, że n iem ow 
lę, które siedzi bądź stoi, bardzo 
lubi kołysać się, podrzucać całym 
ciałem, kręcić i uderzać głową. 
Patrząc na nie rodzice zastana
w iają się, czy dziecko jest przy 
zdrow ych zmysłach, bo  przecież 
może sobie zrobić w  ten sposób 
jakąś krzywdę.

Tego typu nawyki rozw ija ją  
się na ogół w  drugiej połow ie 
pierwszego roku życia, a w ięc 
w  wieku, gdy u dziecka w  sposób 
naturalny rozw ija  się w yczucie 
rytmu, gdy próbu je ono kołysać 
się w  rytm muzyki. Podobnie 
jak to  jest ze ssaniem palca czy 
głaskaniem m iękkiej kołderki, 
rytm iczne ruchy ciałem  czy  sa
mą główką dziecko w ykonuje 
najczęściej, gdy jest zmęczone, 
śpiące lub zdenerwowane. W 
związku z tym  tego rodzaju za
chow anie należy traktować jako 
dziecięce naw yki uspokajające.
I tutaj także nie pow inniśm y 
strofow ać ani karać sw ego dziec
ka.

W idzim y w ięc, że i niem ow lę 
ma sw oje  przyzw yczajen ia!

Wszystkich Czytelników 
serdecznie pozdrawiamy.
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— Przyznam się hrabiemu, że niezupełnie rozumiem — rzekł m łody Giersz
torf — Czy to ma znaczyć, że m usim y liczyć się z postępem  niższych mas, 
aby nie dopuścić zrównania z nami?

—Hrabia w idocznie ma na m yśli ow e ram y lustrzane, jakie porównałem  do 
tych mas — rzeki z pyszną miną M ichorowski. — One, według m niem ania hra
biego, rozszerzając się, m ogą nas k iedyś zdruzgotać* Obawy przedwczesne, 
ale słuszne, bo w kulturze w ieków m y będziem y się zwężać, oni rozrastać, aż 
nastąpi kataklizm przypom inający potop- Zaleją nas te m asy, jeśli nie będzie
m y m ieli Noego, który hy dość wcześnie pomyślał o arce. Ale i tu jeszcze 
w  interesie naszym  leży uświadam iać m asy, szerzyć postęp, zachęcając bodaj 
w  drobnostkach. Przez to zasłużym y na wdzięczność potom ków  naszych, b o  le
p iej być zatopionym  w  czystej bieżącej w odzie niż w brudnej kałuży, postę
pując w edle program u hrabiego, nie zyskiw alibyśm y zw olenników , lecz  w ro
gów, co już dla nas najm niej pożądane, nawet niebezpieczne.

Hrabia patrzał zdum iony, z  miną pyszałka, który widzi, że jego  dzieło toczy  
robak. Namyślał się nad wyborem  stosow nej broni do zmiażdżenia zuchwa
łego przeciwnika.

Giersztorf uśmiechnął się, zupełnie zadow olony. Świrko raczył się ostrygam i 
i m ówił w yw ija jąc palcem :

— Tak, tak! doskonale! człowiek, co tak potrafi m ów ić, powinien lubić 
ostrygi... te pieszczotki, te figlarki ...

— Pozostają zatem dwie alternatywy — rzekł znowu ordynat — albo d opo
magać do wzrostu niższym  producentom  i rządzić się sprawiedliwością, albo 
nie urządzać wcale wystaw.

— W arunek za silny ! — wtrącił hrabia M orykoni, podnosząc brwi i pociera
ją c  dłoń o dłoń, jakby coś w  nich wałkował.

— P ołow iczność tu niem ożliw a! — zaprzeczył ordynat. — System hrabiego 
Barskiego doprow adziłby sam przez się do unicestwienia wystaw . Bez w y 
tworów i udziału tych mas nasze w ystaw y przypom inałyby karnawał, na 
który z jechalibyśm y się z końm i i inwentarzem dla w łasnego użytku. Zabaw 
byłoby bez liku, ale n ic nadto. A nagrody? Zapewne, sypałyby się. G dybym  
wystawił sw oje  stare palto i zdeptane kalosze, dostałbym  złoty medal na 
pewno.

B rochw icz i Trestka zaczęli się śm iać, po czym odezwał się Trestka:
— Podoba mi się ten system. Jeśli tak łatwo m ożna otrzym ać złoty m edal, 

może wówczas i ja nie w yszedłbym  z kwitkiem,
— Pan masz list pochw alny za oborę.
— Zdaje  mi się, że zawdzięczam go głów nie łaskawemu ekspertowi.
— Niej panie! gdybyś nie zasługiwał, nie m iałbyś nic, ale że ci się należał 

list pochw alny, w ięc go masz. G dyby mi ofiarowano złoty medal za konie 
i bydło niesłusznie, w ykazałbym  to, ale gdyby mi urządzono taką kabałę, jak 
temu w łościaninowi z L-ubeskiego, to bym  nauczył ekspertów lepszego sądu.

— Ekspertkami pszczelnictwa były  panie.
— Byli i panow ie! M oże w tym tkwi cały błąd: flirt przeszkodzi! spraw ied

liwości.
— Ostry pan! — rzekł śm iejąc się książę Zaniecki.
— A le to tak jest! Każdy zrozumie, kto zechce, że o  wiele słuszniej należa

ła się wyższa nagroda owem u właścianinow i niż mnie i wielu innym . Ja 
mam pieniądze, wykształcenie i znajom ość najnow szej kultury, m ogę działać 
intensywnie, on zaś tylko własną pracą, oszczędnością i pom ysłow ością. To 
różn ica ! i w inna b y ć  usprawiedliwiona bez oglądania się na herby, nazwiska 
i stanowiska.

Barski dotknął ręką szyi, jakby w przewidywaniu apopleksji, I rzekł zdu
m ionym  szeptem :

— 1 to m ówi M ichorow ski?,.. magnat?...
Hrabia mial minę tak zabawną w  swym obrażonym  patosie, że Waldemar 

uśmiechnął się pod wąsem i zapalając cygaro, mruknął do siebie:
— Ten sam, tylko na szczęście nie zidiociał razem z tobą.

Hrabia m ilczał, wpity oczym a w  ordynata, wreszcie wybuchnął:
— To są zdania niesłychane! barbarzyńskie! to bluźnierstwo w ustach arys

tokraty!...
Waldemar zaczął się głośno śmiać. Podniósł ręce do góry i udając wzniosłość 

hrabiego zaw ołał:
— Hrabio, litości! twe słow a nas czynią barbarzyńcam i. W im ieniu arysto

kracji protestuję!
Hrabia wstał, uroczysty, ale zdum iony, z rozszerzonym i oczym a.
— C o?... ja k ? .. .  v ra im e n t? .. ,
Waldemar śmiał się, nie przestając chodzić. B rochw icz szepnął mu na u ch o :
— S pójrz! Barskiego napadł m agnack i szał. To chw ila osłupienia, zaraz się 

wścieknie.
Starszy książę Zaniecki dotknął ramieniem Barskiego i rzekł sp ok o jn ie :
— Zaniechajm y dyskusji! M oże kochany hrabia pozw oli wina.
I pociągnął zaperzonego magnata do stołu.
Na w idok pełnych kielichów  Barski się uspokoił. Ordynat stanął i  spoglądał 

na niego, po czym z ironicznym  wyrazem  ust pokiw ał głową.
— W szystko się u nas tym kończy — rzekł z bladym uśmiechem.

Kielichy krążyły gęsto. Brochw icz trącił w ramię M ichorow skiego i Żnina.
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— Patr2cie na Wilusia! — szepnął z zabawną miną.
Student stał w półotwartych drzwiach, p och ylony naprzód, i zjadał oczyma 

śpiewające Cyganki. Twarz mu zbladła, oczy mial zamglone. W idok pięknych 
szansonistek pochłaniał g o ; przypatrywał się z ciekawością now icjusza i przy
party do drzwi, z wyciągniętą szyją, wyglądał jak kot zaczajony na m yszy.

Waldemar uśmiechnął się.
— KonlituTki, co? Ładny ogródek chw astów !
A le Wiluś nie słyszał.
Brochw icz cicho podsunął się do chłopca i wypchnął go lekko za próg.
Wiluś, oszołom iony, znalazł się na środku sali.
Dwie Cyganki cisnęły nań kwiatam i, jedna zaczęła tańczyć czardasza.
Wiluś mial m inę zupełnie ogłupiałą.
— Ha! ha! — zaśmiał się basem hrabia Barski.

Wtórował mu dystyngowanym  dyszkantem M orykoni.
W aldemar skrzywił się.
— No, Jurek! głupstwa robisz. Do czego to podobne!
Brochw icz zanosił się cd śmiechu.
— Ależ patrzcie tylko na niego: opędza się jak od much. Nie wiedziałem, 

że z niego taki skowronek.
Trestka wprow adził Wilusia z powrotem  do gabinetu.
Chłopak byl w ięcej oburzony niż zły, ale patrzył na B rochw icza chm urnie; 

miał już w głowie kilka kieliszków wina
— Patrzcie! Trestka w roli niańki! — w clal B rochwicz. — Nic dziwnego, 

przyszły szwagierek...
— Dajcie mu spokój! Ty, Jurek, jesteś dziś zupełnie wariat — m ów ił M i

chero wski.
— Ja chciałem  tylko w prow adzić średniow iecznego trubadura do lam par

cie j jaskini, bo mu się w idocznie podobała.
— I chybiłeś dzięki interw encji pana Trestki, no i gołębim  instynktom  

jego pupila — zaśmiał się Żnin.
— Tak! Trestka bajecznie zna sw oje obow iązki — zapew niał B rochw icz.
Książę Giersztorf podniósł do góry  kielich z szampanem.
— Panowie! toast na cześć dzisiejszych zdobyw ców  nagród, ordynata w 

pierwszym  rzędzie!
— Nie meżna p ić: brak panny Rity, któia jest rów nież nagrodzona.
— Zdrowie panny Rity! W pańskie ręce! — zawołał W aldemar do Trestki.
— No i ?a m ój list pochw alny w ypijcie.
— Ależ koniecznie!
Toasty wznoszone coraz now e. Na sali m uzyka grzmiała. Dzikie namiętne 

tony czardasza zakipialy w nerwach. B rochw icz wstał i otw orzył d izw i sze
roko.

W aldemar chodził po gabinecie z rękoma w  kieszeniach, ruchy miał nied- 
ba3e, trochę gorączkow e. Czardasz zaczął w irować po m ózgach, w ino robiło 
swoje. M ichorow ski byl trzeźwy, lecz i na niego uderzały n iespokojne prądy 
z buchającej gwarem  sali. Wiał z n iej żar ja k  z huty. N iebieski dym ek 
z cygar unosił się, przesłaniając lekką mgłą światła lamp elektrycznych . Do 
gabinetu strumień zapachu trunków , zm iętych kw iatów , dusznych perfum . 
Na sali zaczynały się zahawy. Hałaśliwe śm iechy, szepty, śpiew  Cyganek zna
lazły echo w gabinecie. Kilka głów  odw róciło  się do sali, kilku panów podesz
ło do drzwi. W aldem ar stanął i patrzał.

— Szkic do bachanalii — m ruknął przez zęby.
Czarnowłose wulkaniczne Hiszpanki potrząsały kastanietami, ciskając p ło 

m ienie z czarnych jak węgle oczu.
Namiętne lon y  śpiewu szły po sali, drażniąc nerw y. Przedpiekle to budziło 

wstręt, ale postacie barwnych jak m otyle kobiet nęciły  pięknością i plastyką 
ruchów. Śpiew, muzyka, szm ery idące stamtąd, dźwięk kastanietów  i m dły 
zapach rozgorączkow anej sali odurzały. Szare źrenice M ichorow skiego za
iskrzyły się, błysnął w nich ogień, czoło pociem niało namiętną fa]ą. Zagrały 
mu nozdrza, po tw arzy przeleciał prąd jak burza. Stał prosty, dum ny, ale 
gorąca krew  grała już w nim, kipiąc jak war. Uczuł silne tętna w żyłach
i dziwny ból w skroniach. Postąpił krok naprzód. Ironia się w nim odezwała, 
ale prąd idący z sali poryw ał silniej. Nagle, n iby puch jakiś delikatny, niby 
w lókienko błękitnej m gły, przesunęła się przed nim jasna twarzyczka Stefci
i je j duże ciem notiolkow e oczy, pysznie ocienione, m igotliwe jak gwiazdy 
wŚTód nocy. Wstrząsną! się... widzenie uleciało. A le twarz nad ironią zapa
nowała wszechwładnie. Twarz jeg o  zm ieniła wyraz. Spojrzał na salę ob o ję t
nie, odw rócił się i wzruszył ramionami.

— Zam knij, Jurek, tę budę — rzekł z niechęcią.
— Co znowu? Tak pięknie śpiew ają, takie ładne te Cyganki!
B rochw icz marudził, lecz Trestka zatrzasnął drzwi z miną bardzo zado

woloną.
— Świętoszki! — sarknął chłopak zly i rzucił się na kanapę.
M ichorowski pcw iódl okiem po wszystkich. Św irko drzem ał na krześle,
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