ROZWAŻANIA BIBLIJNE

POSŁANNICTWO
JANA
CHRZCICIELA
Jan Chrzciciel ma do spełnienia dwie funkcje: ma przy
gotować nas do przyjęcia obiecanego Mesjasza i ma
dokonać odnowy człowieka przez udzielenie mu chrztu
pokuty.
Przygotowanie to realizował poprzez swoją postawę
życiową i przez swoją naukę. Jego postawa życiowa
odbiegała od postaw wszystkich innych ludzi. Nie tylko
narzucił sobie surowy styl życia, ale także konsekwentnie
realizował go. Skłonne do egoizmu i w ygodnictw a ciało
ludzkie przyw oływ ał do porządku i czynił z niego ofiarę
miłą Bogu. Sposób życia Jana Chrzciciela tak został
scharakteryzowany przez anioła zwiastującego jego na
rodziny: „Nie będzie pił ani wina, ani sycery. Od łona
matki będzie pełen Ducha Świętego i wielu spośród Izrae
la nawróci się do Pana, Boga ich. Sam będzie szedł
przed Nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca
ojców ku ich synom, a niewierzących — ku rozsądkowi
sprawiedliwych, i by przygotować Panu lud doskonały”
(Łk 1,15— 17). To, ze słowa anioła urzeczywistniał swym
życiem Jan Chrzciciel, mówi o tym także ewangelista
Mateusz, u którego czytamy: „Jan miał odzienie z sierści
wielbłądziej, a na biodrach pas ze skóry. Ż yw ił się sza
rańczą i miodem leśnym ” (Mt 3,4). Zarówno w zapowie
dzi przyszłego posłannictwa Jana jak i w późniejszym
opisie zakładającym już obserwację tego posłannictwa,
mamy do czynienia z niezwykłą wprost surowością życia.
Ten styl jego życia, nie podobał się wielu jemu współ
czesnym, szczególnie faryzeuszom i uczonym w Prawie,
dlatego „udarem nili zamiar Boży względem siebie, nie
przyjm ując chrztu od niego” (Łk 7,30). Okazali się śle
pymi do końca Inaczej natomiast uczynili celnicy i grze
sznicy oraz cały lud, którzy „przyznawali słuszność Bo
gu, przyjm ując chrzest Janowy” (Łk 7,29).
Zawarta jest tu także dla nas nauka, że nawrócenie jest
zawsze zależne od postawy nawracającego się człow ie
ka. Nie to jest ważne, co człowiek nosi w duszy, jakimi
grzechami jest ona obciążona, tylko to, w jaki sposób
uwrażliw ia ją na głos łaski Bożej. Adwent jest tym okre
sem, w którym Pan Bóg w sposób szczególny czeka na
naszą wrażliwość.
Jan przygotow ał ludzi na przyjęcie Chrystusa także
swoją nauką. G łosił chrzest pokuty „Nawróćcie się, bo
bliskie jest królestwo niebieskie. (...) Plemię żmijowe, kto
wam powiedział, ze zdołacie uniknąć zbliżającego się
gniewu? (...) Siekiera juz jest przyłozona do korzeni
drzew: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
będzie wycięte i wrzucone do ognia" (Mt 3, 2.7—10)
Adresatami tych nawoływań są w pierwszym rzędzie Ż y
dzi, zadufani w świadom ości zarówno swego pochodze
nia jak i powołania do roli narodu wybranego. Z innych
wątków katechezy Jana Chrzciciela na uwagę zasługuje
UWAGA — CZYTELNICY!
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dość wyraźna zapowiedź przyszłego zbawienia nie tylko
Żydów, lecz także pogan
Chrystus powiedział o Janie Chrzcicielu: „między naro
dzonymi z niewiast nie ma większego nad Jana C hrzci
ciela" (Mt 7,28). Co znaczą te słowa? Znaczą to, że Jan
Chrzciciel, w szeregu proroków zapowiadających przyj
ście Chrystusa jest największym i najbliższym Zbawi
ciela Największym, bo zamyka krąg ludzi, którzy zapo
wiadają Chrystusa; a najbliższym, bo bezpośrednio nie
mal Go dotyka Stojąc na krawędzi Starego i Nowego
Testamentu czerpie z przeszłości i nią jakby ubogacony
rysuje kontury przyszłości. Dlatego ta przyszłość jego
jest tak pewna i jasna, bo przeciez oparta na Bożym
objawieniu. Dzięki niemu Jan Chrzciciel jest wielki.
Bardzo starannie określa też Jan C hrzciciel swój sto
sunek do Jezusa. Było to konieczne dlatego, iż tu i
ówdzie poczęto uważać Jana C hrzciciela za Mesjasza.
M ówił tedy Jan z naciskiem „Ja me jestem Mesjaszem
(...) Ja jestem głosem wołającego na pustyni Prostujcie
drogę Pańską" (J 1,23). I nieco dalej, jeszcze dokładniej:
„Ja chrzczę wodą, a pośród was znajduje się Ten, któ
rego wy nie znacie. Przychodzi On po mnie, a ja nie
jestem godzien nawet odwiązać rzemyka u Jego sanda
łów " (J 1,26). A potem „Po mnie przyjdzie Ten, który jest
większy ode mnie, bo był wcześniej ode mnie. Ja nie zna
łem Go przedtem. Przyszedłem zaś chrzcić wodą dla
tego, aby On m ógł objawić się Izraelowi (J 1,31). Te
ostatnie słowa połączone z apelem o prostowaniu dróg
Pańskich, sprawiły, że Jan C hrzciciel jest nazywany „p o 
przednikiem Mesjasza". Posiadając przez długi czas gro
no własnych uczniów, gdy nadeszła właściwa chwila, Jan
żadnego z nich nawet nie usiłował zatrzymać przy sobie.
Przeciwnie, zdawał się robie wszystko, żeby ani jeden nie
został przy nim, lecz żeby wszyscy przyłączyli się do
juzusa. Jakby celowo ustawiał się ze swoimi uczniami na
drogach, którymi przechodził Chrystus. W Ewangelii Jana
czytamy: „Nazajutrz Jan znów znajdował się na tym sa
mym miejscu, a z nim dwaj jego uczniowie. Gdy zobaczył
przechodzącego obok Jezusa, powiedział Oto Baranek
Boży!” (J 1,35 n). Sam mówił: „On ma wzrastać — mnie zaś
trzeba się umniejszać" (J 3,30). Te słowa wypowiadał Jan
C hrzciciel, jak się wydaje w niedługim czasie po przysła
niu do niego delegacji, która na polecenie kapłanów i
lewitów pytała' „Kim ty jesteś? — wówczas on nie odm ow ił odpowiedzi, ale oświadczył wyraźnie: Ja nie je
stem Mesjaszem" (J 1,19n).
Adwent jest czasem, w którym jesteśmy wezwani, aby
sprawdzić swoją relację do Chrystusa i coraz bardziej się
do Niego zbliżyć, aż do całkow itego z Nim zjednoczenia.
Najlepszą okazją do tego powinna być Msza św., czyta
nie Pisma Świętego i modlitwa
*
Począwszy od stycznia 1991 r. cena 1 egz. m iesięcznika „R O D Z IN A " w ynosić
będzie 2500 zł.

Boże Narodzenie
C zcigodnym Księżom Biskupom, Przewielebnym Kap
łanom , W ielebnym Diakonom, Wiernym Kościoła Polskokatolickiego oraz wszystkim ludziom dobrej woli — pokój
i pozdrowienie w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodzi! się
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan...
Chwata na wysokości Bogu, a na ziem i pokój tu-'dziom, w których ma upodobanie
((Łk 2, 10— 14)
Z tą radosną wieścią i anielskim pozdrowieniem zwra
cam się do Was, C zcigodni Ojcowie, oraz do Was, Dro
gie Siostry i Bracia, z okazji radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, by dzielić się z Wami duchow o sym boli
cznym opłatkiem, przesłać Wam najserdeczniejsze zyczenia i przekazać myśli i uczucia z uroczystościami tymi
nierozerwalnie związane.
W zbliżający się W ieczór W igilijny pragnę łączyć się z
Wami, życząc Wam wszelkiego błogosławieństwa Bo
żego w życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i społe
cznym A w sercach waszych niech rządzi pokój Chry
stusowy, do którego też pow ołani jesteście w jednym
ciele (Kol 3, 15), jak życzył swoim w iernym Apostoł. Wy
zaś, Drogie Siostry i Bracia, z kolei łączcie się z nami, z
naszymi biskupam i i kapłanami w Polsce i Ameryce, z
biskupam i Kościołów Starokatolickich Uni Utrechckiej,
z wszystkimi biskupami: Kościoła Prawosławnego, Rzym
skokatolickiego, Anglikańskiego, Niezależnego K atolic
kiego Kościoła na Filipinach, z wszystkimi duchownym i,
którzy na niwie Pańskie) pracują w Światowej Radzie
Kościołów, w Europejskiej Konferencji Kościołów, w Na
rodowej Radzie Kościołow w Ameryce, w Polskiej Radzie
Ekumenicznej, z wszystkim i chrześcijanami oraz ludźmi
dobrej woli.
W każdej m odlitw ie i prośbie zanoście o każdym czasie
m odły w Duchu i tak czuwajcie z całą w ytrwałością / bła
ganiem za wszystkich świętych (Ef 6, 18) Tak zachęcał
chrześcijan Apostoł Paweł i tak zachęcam Was, jako
Wasz Brat w Urzędzie Pasterskim
Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w
swoim biegu dosięgła połowy, wszechmocne Sło
wo Twoje zstąpiło z nieba z królew skiej stolicy
(Mdr 18, 14— 15). Słowo stało się Ciałem i za
mieszkało wśród nas (J 1, 14).
Przez 1990 lat słowa te wprowadzają cały świat w spe
cjalny uroczysty nastrój pełen radości i zadumy Niech
więc zgodnie z naszą polską tradycją, dzisiejszy wieczór
będzie inny, odm ienny od wszystkich w całym roku.
Niech w naszych polskich domach zapanuje uroczysty i
podniosły nastrój, niech zapłoną światła i świeczki na
choinkach, a na centralnym miejscu, na stole, na śnie
żnobiałym obrusie połóżm y opłatek — znak m iłości i
zgody.
Zgromadźm y DOMOWNIKÓW WIARY. Gospodarz do
mu niech przeżegna opłatek, niech w m odlitw ie z serca
płynącej ze wszystkimi zaprosi, by Pan był pierwszym
Gościem domu.
Przez chwilę zastanówmy się, która to już jest nasza
wieczerza w igilijna, a może dla niejednego z nas ostat
nia? Czy ktoś bardzo bliski i drogi naszemu sercu nie jest
już z nami, a przecież jeszcze przed rokiem dzieliliśm y
się z nim opłatkiem. A może czekamy na kogoś w na
dziei, że przyjdzie, że przeprosi matkę, ojca, że pojedna
się z najbliższymi, z rodziną?

W dzisiejszy w ieczór w ig ilijn y nie zamykajmy w do
mach naszych drzwi. Otwórzmy też szeroko nasze serca i
bądźmy czuli, m ili i dobrzy dla wszystkich, a szczególnie
dla dom ow ników wiary. Pamiętajmy o chorych, opusz
czonych, biednych i tych wszystkich, którzy z ufnością
wypatrują tych, z którym i m ogliby się połamać opłat
kiem.
Dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem, składajmy sobie
wzajemne i dobre życzenia. Weźmy w niepamięć wszyst
kie dni, w których było tyle burz i niepokoju, gniewu,
zazdrości, pychy i kłótni. Nowo narodzony Jezus przy
nosi nam bowiem: „pokój na ziem ię” i pokój serc. Po
wieczerzy w igilijnej pam iętajmy o obowiązku, o naszej
pielgrzym ce do Betlejem, o Polskiej Pasterce, o uczest
niczeniu w Bożonarodzeniowej Mszy Św.
Podczas Mszy Św. Pasterskiej razem z kapłanem spra
w ujm y Najświętszą Eucharystię, złóżmy też dziękczynie
nie Ojcu Niebiańskiemu przez Jego jednorodzonego Sy
na, którego zesłał nam dla naszego zbawienia i odku
pienia. On to bowiem, Jezus Chrystus, jest tym nieodłącz
nym Słowem, przez którego wszystko się stało i dlatego
wierzymy, iż został zesłany z nieba do dziewiczego łona,
a będąc w nim przyjął na siebie Ciało i za sprawą Ducha
Świętego narodził się z Najświętszej Dziewicy Maryi.
W tę świętą, cichą noc Narodzenia Pańskiego złóżmy
w spólnie hołd Dzieciątku Bożemu i w spólnie śpiewajmy
„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą; w
dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą
siłą, dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z mia
stami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między na
mi".
Wasz w Chrystusie Panu

t Tadeusz R. MAJEWSKI
PIERWSZY BISKUP
Warszawa
Boże Narodzenie 1990 R.P.

WYDARZENIA

W Lublinie nadano po raz piąty wyróżnienia

„ Serce dla serc”
W uroczystość parafialną Matki Bożej W niebowziętej, przy pięknej
pogodzie, w nowym kościele w ypełnionym przyjezdnym i oraz wiernym i
naszej w spólnoty, nadano po raz piąty medal „Serce dla serc". W yróż
nienie to, na wniosek ks. prob. Bogusława W ołyńskiego, ustanow iły w
1986 r. Zarząd O ddziału Lubelskiego Społecznego Towarzystwa Polskich
K atolików oraz Rada Parafialna Kościoła P olskokatolickiego w Lublinie.
W yróżnienie to przyznawane jest raz w roku, w sierpniu, w uroczystość
Matki Bożej W niebow ziętej. H onoruje się nim ludzi w ielkiego serca,
zasłużonych w różnych dziedzinach służby bliźniem u: w ekumenizm ie,
służbie zdrowia, ratow aniu życia, pracy społecznej, służbie dzieciom ,
w rozsław ianiu im ienia Polski. W yróżnieni otrzym ują medal z brązu i
dyplom , a ich nazwiska zostają wpisane do Złotej Księgi i na tablicy
Serce dla serc. W Dzień Matki, 26 maja, odpraw iana jest Msza św. w
intencji w yróżnionych i ich Matek.
W tym roku w yróżnienia zostały przyznane następującym osobom.
I. W dziedzinie ekumenizm u
1 Sylwia IRGA, Lublin, K ościół E w angelicko-Augsburski.
Motywacja:
Swoją wiarą i charytatyw ną pracą obejm uje ludzi idących różnym i d ro 
gami do Boga. To dzięki Jej w ysiłkom powstał Dom Samotnej Matki w
Bychawie i kuchnia ludowa w Lublinie.
2 Instytut Ekumeniczny K atolickiego Uniw ersytetu Lubelskiego.
Motywacja:
Instytut Ekum eniczny KUL przez swoje publikacje i postawę pracow ni
ków naukow ych w ypełnia polecenie Jezusa Chrystusa aby wszyscy byli
jedno. Jest placówką, w której uczeni potrafią łączyć naukę z głęboką
wiarą w Boga i z głęboką troską o jedność Jego Kościoła.
II. W dziedzinie służby dzieciom
1 Janina OLUCHA, Lublin, pedagog dzieci specjalnej troski
Motywacja:
30 lat pracy z dziećm i głuchym i i niedosłyszącym i — dziećm i specjalnej
troski - to lata oddane w sposób szczególny samemu Bogu. Jest to
oddaw anie swojego serca tym, którzy nieraz są porzuceni przez swoich
najbliższych. Jest dla tych dzieci — Matką.
2 Krystyna ELLMER, Utrecht, Holandia — przyjaciel dzieci polskich.
Motywacja:
Udzielanie pom ocy dzieciom , zwłaszcza chorym na serce — to dawanie
sw ojego serca, to duchow a transplantacja, to działanie Boga w dzisiej
szym zmaterializowanym świecie. Jest dla nich Matką.
3. Rita STEWARD, Browns Mills, USA — przyjaciel dzieci polskich.
M otywacja: jak u Krystyny ELLMER.

m iłość do przyrody, a tym samym do człowieka, który jest jej cząstką.
Przyroda jest dziełem Bożym. Uczą szacunku dla dzieła Bożego.
V. W dziedzinie rozsław iania im ienia Polski
1. Zdzisław KRZYSZKOW IAK, Warszawa, olim p ijczyk, lekkoatletyka.
Motywacja:
Talentu, który otrzym ał od Boga, nie zmarnował. Był dw ukrotnie o lim 
pijczykiem (1956, 1960), złotym medalistą olim pijskim , dwa razy m edali
stą Mistrzostw Europy, dwa razy b ił rekordy świata, osiem razy rekordy
Polski, dwanaście razy zw yciężał w Mistrzostwach Polski.
2. Krystyna CHOJNOW SKA-LISTKIEW ICZ, Gdańsk, żeglarstwo
Motywacja.
Pierwsza kobieta na świecie, która sam otnie opłynęła ziemię (28.111.1976
— 21.IV.1978) na jachcie „M azurek" na trasie: Las Palmas—Kanał Panam ski—Sydney— D arw in—Kapsztad—Las Palmas.
3. Jan W OJEW ÓDKA, Chicago, USA, im presario. Odznaczenia nie
odebrał, zm arł na 4 miesiące przed wręczeniem wyróżnień.
Motywacja:
Ukazywał sław nych ludzi ku ltu ry polskiej na ziemi am erykańskiej, byl
am basadorem naszej Ojczyzny. Nie przestał być Polakiem, ponieważ
Polska była w jego sercu.
Motyw acja dla w szystkich w yróżnionych w dziedzinie rozsławiania
im ienia Polski kończy się słowam i: W m ilionach serc Polaków zamieszka
łych w kraju i za granicą zapalili ogień m iłości i dum y z przynależności do
naszej Ojczyzny.
W yróżnienie Jana W ojew ódki pozostaje w muzeum parafialnym . Wy
różnieni przekazali dary dla muzeum parafialnego Serce dla serc:
1 Instytut E kum eniczny KUL: 5 tom ów książek ekum enicznych z serii
Teologia w dialogu.
2 Rita STEWARD (USA) przekazała piękny album wydany w Belgii
o sercu w historii, sztuce i kulturze. W pisała dedykację: Ogrom nie dzię
kuję za przyznanie w yróżnienia. Jest to najcenniejszy dar, ja ki otrzym a
łam w życiu. U roczystość ta pozostanie na zawsze w mo/ej pamięci.
Serce m oje zawsze będzie z Polską i je j dziećmi. Bardzo, bardzo ser
decznie dziękuję.
3.
Franciszek FLISIŃSKI (Lublin) przekazał medal poświęcony o b ro ń 
com Lublina we wrześniu 1939 r
4 Zdzisław KRZYSZKOW IAK ofiarow ał medal o lim p ijski z 1960 r ,
wręczany w szystkim o lim p ijczyko m w yjeżdżającym z kraju na olim piadę
do Rzymu.

III. W dziedzinie ratow ania życia
1 Franciszek FLISIŃSKI, Lublin
Motywacja:
W czasie II w ojny światowej, czasie pogardy dla życia, ratował Żydów.
Kto ratuje choćby jedno życie, ratuje całą ludzkość.
2. Halina MIROSZOWA, Warszawa, dziennikarka. Telewizja nocą.
Motywacja:
Swoją pracą dziennikarską w program ie Telewizja nocą daje wielu
ludziom nadzieję lepszego życia. Wyzwala w sercach oglądających ten
program miłość, która przeradza się w czyny. Jest to wyzwalanie się z
m aterii ku Bogu.
IV. W dziedzinie pracy społecznej
Hanna i A ntoni GUCW IŃSCY, W rocław, TV, Z kamerą wśród zwierząt.
Motywacja:
Sw oim i telew izyjnym i program am i o zwierzątach wyzwalają szacunek i

5. Jan W OJEW ÓDKA (USA) - rodzina Zm arłego przekazała pam iętnik
30 lat w służbie M elpom eny oraz podziękow anie Polonii Filadelfijskiej
z dnia 2 kwietnia 1977 r. za krzewienie kultu ry polskiej wśród Polonii.
Oprócz darów dla muzeum parafialnego, złożono także dary dla koś
cioła. I tak: Rita Steward złożyła ofiarę pieniężną na dalszą budowę koś
cioła, a Sylwia Irga z Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego ofiarow ała
tabernakulum z mosiądzu z orłem polskim , mającym zam kniętą koronę
z krzyżem, sym bolem naszej O jczyzny z lat 1919- 1927. Należy też pod
kreślić, że kościół nasz otrzym ał już patenę — naczynko do noszenia
kom unii św. chorym . Z a kupiono je z ofiar: Ireny SZEW IŃSKIEJ (Ł o
mianki, Sds, 89), Z o fii W ITEK (Lublin, Sds, 86) i W ojciecha M A ZU R KIE
W ICZA (Lublin, Sds, 87).
W chw ili obecnej płyną ofiary od w yróżnionych na kielich mszalny i pa
tenę do niego.
Za w szystko niech będą dzięki Bogu O jcu, Synow i Bożemu i Duchowi
Świętemu oraz Matce Najświętszej.

Naszym czytelnikom
życzymy
Miłych Świąt
Narodzenia Pańskiego i Szczęśliwego Nowego Roku.
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TRUDNE PYTANIA

Mroczny świat nienawiści

W yróżnienie odbiera S yl
wia Irga. O bok siedzi ks. dr
Leonard G órka z K a to lic 
kiego U niw ersytetu Lub el
skiego

W yróżnienie odbiera Z dzi
sław Krzyszkow lak

K w iaty dla Rity Steward od
dzieci, które przeszły ope
racje serca w USA, i k tó 
rym i opiekow ała się w szpi
talu am erykańskim

W yróżnieni medalem „S e r
ce dla serc" roku 1990.
Stoją od lewej: Franciszek
F lis lris k i, Janina O lucha,
Zdzisław Krzyszkowlak, Syl
w ia Irga, Rita Steward

„N ie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem ca
łego narodu: dziś w m ieście Dawida na
rod ził się wam Zbawiciel, którym jest
Mes/asz, Pan" (Łk 2,10— 11). Treść tej
radosnej nowiny św Jan zamyka w sło
wach: na świat przyszła światłość, a
ciem ność jej nie zwycięży. W prawdzie
ciem ności trwają nadal, ale jest na tym
świecie miejsce, gdzie pali się światło. A
więc z ciem ności można wyjść, można
się zbliżyć do światła, można się w nim
zanurzyć, sprzym ierzyć się z nim i iść z
mm przez życie. Światłością jest Jezus
Chrystus, który pewnej nocy narodził się
w Betlejem. Choć od tego czasu m inęło
już prawie dwa tysiące lat, to ciemności
i m roki nie odeszły z tego świata. Szcze
gólnie bolesny jest mroczny świat nie
nawiści; nienawiści do innych narodów,
nienawiści do innych wyznań. Myślę tu
m in o Grabarce, o zbeszczeszczeniu
pom nika na Umschlagplatz, o pełnych
nienawiści napisach na m urach naszych
miast. Jak możemy odbudować dem o
krację, gdy tyle jeszcze nietolerancji,
podważającej zasadę równości wszyst
kich ob yw a te li Dem okracja przecież
oznacza, że władzę wyłania większość,
ale prawa m niejszości są respektowane.
Czy możliwe jest ocalenie z takim tru 
dem budowanego ładu dem okratyczne
go w Polsce, wśród nienawiści, uprze
dzeń, kłótni, pogardy, pychy i wzajem 
nych oskarżeń. Jeżeli rzeczywiście prag
niem y stworzyć dem okratyczny system
polityczny, to m usim y upowszechniać
przekonanie, że równość praw, szacunek
dla ludzi innej tradycji lub wiary stanowi
fundam ent wolności obywatelskich. „To
dla wolności w yzw olił nas Chrystus" (Ga
5,1).
Jesteśmy przekonani, że uprzedzenia
wśród ludzi zmniejsza uświadomienie so
bie w spólnych korzeni, pokrewieństwa i
podobieństwa. Ukazując to, co łączy
chrześcijan z różnych Kościołów, prze
zwyciężym y uprzedzenia. Podobnie po
w inniśm y usuwać obcość wśród chrześ
cijan i Żydów. Pamiętając, że „ich przod
kami są ci, z których pochodzi Chrystus
wedle ciała" (Rz 9,4—5) — gromadźmy
się na wspólnym słuchaniu Słowa Boże
go i wspólnej m odlitw ie Taka działal
ność wymaga przejścia z m rocznego
świata nienawiści do światłości świata
wartości chrześcijańskich, wymaga na
wrócenia, nowej formacji duchowej, opar
tej na Piśmie Świętym. „Błogosław ieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem on i będą nasyceni. Błogosła
wieni m iłosierni, albowiem on i m iłosier
dzie dostąpią. Błogosław ieni czystego
serca, albowiem on i Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokói, albowiem on i będą nazwani synam i
Bożymi. Błogosław ieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, al
bowiem do nich należy królestw o nie
bieskie. B łogosław ieni jesteście, gdy lu 
dzie wam urągają i prześladują was, i
gdy z mego pow odu mówią kłam liw ie
wszystko złe na was" (Mt 5 ,6 - 11).

Z ZAGADNIEN DOGMATYKI KATOLICKIEJ
■

Zal za grzechy
Są ludzie, i to nie tylko katolicy, którzy
co d zie n n ie w ieczorem podsum ow ują
przeżyty dzień pod kątem moralnego do
bra i zła. Jest to rachunek sumienia na|
wyższej klasy Jeżeli w yrobiliśm y u sie
bie taki chwalebny zwyczaj codziennego
podliczania zysków i strat, to jesteśmy
niemal zawsze gotowi do przyjęcia Sa
kram entu M iłosierdzia z pom inięciem
pierwszego warunku. Nigdy natomiast
nie możemy pominąć drugiego, czyli ża
lu za grzechy. Jest to bowiem warunek
najkonieczniejszy z koniecznych. Dlacze
go? Gdyż on sam — w wielu w ypad
kach, gdy m ożliwość spowiedzi jest w
znacznym stopniu utrudniona lub nie
możliwa — może zgładzić grzechy. Tak
bywa, na przykład, gdy ktoś umiera i me
może sprowadzić do siebie kapłana któ
ry by mu udzielił rozgrzeszenia sakiamentalnego. Jeśli um ierający wzbudzi w
swoim sercu żal doskonały za swoje
przewinienia, Bóg daruje mu grzechy.
W ten właśnie sposób ludzie jednali so
bie przyjaźń Ojca niebieskiego przed
ustanowieniem Sakramentu M iłosierdzia
przez Chrystusa Tak też zapewne uzy
skują uspraw iedliw ienie ludzie, którzy nie ze swej winy — stoją poza Kościo
łem lub w ogóle nie znają Chrystusa.

takie nazywamy żalem uczuciowym Lu
dzie prości właśnie smutek uczuciowy,
dem onstrowany płaczem, uważają za żal
doskonały Jest w tym przekonaniu tylko
część prawdy. Są bowiem ludzie, pła
czący z byle powodu. M ów im y o nich
Maią łzy na zawołanie
Dobrze się dzieje, jeśli aktom du ch o 
wego żalu towarzyszy przygnębienie i
łza. bo to ułatwia głębsze przeżycie żalu

Co nazywamy żalem za grzechy? Naj
prostszą odpowiedź znajdujem y w kate
chizmie: „Żalem za grzechy nazywamy
smutek duszy z powodu popełnionych
w in". Jest to więc akt wewnętrzny, du
chow y Często zdarza się jednak, że
sm utkow i ducha towarzyszą objawy ze
wnętrzne — takie jak ogólne przygnę
bienie, gniew na siebie, płacz. Objawy

Jednak prawdziwy żal jest aktem rozu
mu i w oli — czyli tych władz, w których
rodzi się moralne dobro lub zło. R eli
gijny żal doskonały, taki, który ma za
zadanie uw olnienie duszy z grzechów
polega na uświadom ieniu sobie popeł
nionych win i uznaniu ich za zło, przez
które sprawiliśm y Bogu przykrość, a so
bie i bliźnim szkodę oraz na przeprosze
niu Ojca niebieskiego za wszystkie na
sze przewinienia. Doskonały akt żalu za
wiera jeszcze decyzję unikania na przy
szłość złych czynów. W praktyce przygo
towania do spowiedzi ta właśnie decyzja
stanowi odrębny, trzeci warunek dobrej
spowiedzi. Jest nim mocne postanowie
nie poprawy, którym zajm iem y się w na
stępnym numerze.
Rodzaje żalu. Teologowie dzielą żal na
trzy rodzaje: 1) Żal niedostateczny, 2)
Żal zwykły, 3) Żal doskonały. Każdemu z
nas pow inno zależeć na wzbudzeniu w
sobie najcenniejszego aktu pokutnego.
Żal niedostateczny nie ma wartości pozy
tywne), bo nie wiąże się z Bogiem i ety
ką. Budzi się w sercu z niskich pobudek,
a nie z poczucia winy czy upadku m oral
nego. Np. złodziei złapany na gorącym
uczynku żałuje — ze został złapany, że
nie zdążył się w zbogacić cudzym kosz
tem
Ten rodzaj żalu jest żalem złym.
Żal zw ykły — jest żalem za grzechy, ale
tylko dlatego, że boim y się kary, która
nam grozi z dopustu sprawiedliwego Bo
ga. G rzesznik odpędza złe myśli, bo
uśw iadom ił sobie, że Bóg zna skrytości
ludzkiego ducha i może mu pogrozić.
Natomiast żal doskonały to właśnie ten
wspom niany wyżej — jeżeli ktoś żałuje,
że przez popełniony grzech obraził Ojca
niebieskiego. Ten rodzaj żalu po dykto
wany jest przez miłość, i dlatego jest
żalem najlepszym, doskonałym .
Ks. A. BIELEC

ROZWAŻANIA W DRODZE ---------------------------------------------------------

Czy wszystkie religie
są sobie równe?
„M am 17 lat. Dyskutowałam dużo z m oim i rówieśnikam i o rozm aitych religiach.
Rozmawiałam z m uzułm anam i i z praktykującym i Żydami. Zrozum iałam , że wszyst
kie religie są sobie równe i że wszystkie mają jeden cel: poszukiwanie Boga. Moim
zdaniem żadna religia nie jest zła, pod warunkiem , że nie odwraca się od świata
zewnętrznego i od życia codziennego. Gdybym miała dzieci, wyjaśniłabym im, co
sama odczuwam , nie narzucając im przy tym żadnej religii. Tylko do nich, do moich
dzieci, należałoby odnalezienie drogi, która odpowiadałaby im najlepiej” .
Twoje pragnienie nienarzucania innym
swego własnego punktu widzenia, Tw o
je poszanowanie dla tych, którzy me po
dzielają Twej wiary i Twoje otwarcie na
inne religie wydają mi się naprawdę god
ne pochwały. A jednak Twoje przemy
ślenia mogą Cię doprow adzić do stw ie r
dzeń, które spow odują zanegow anie
wszystkiego, co w nich jest pozytywne
Zamiast bowiem rozjaśniać Twe spojrze
nie na Boga, one Jego obraz zaciem nia
ją. Według Twojej interpretacji ludzkość
znajduje się na wielkim targowisku roz
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m aitych religii. Każdy tu może wybrać
sobie ten towar, który najbardziej mu
odpowiada.
A przecież takie stanowisko nie odda
je sprawiedliwości religiom objawionym .
Te religie nie chcą jedynie stanowić
drogi, mającej doprowadzić ich wyznaw
ców do Boga. Chcą być także drogą któ
rej używa Bóg, aby dać się poznać lu 
dziom Przecież religie takie jak judaizm,
chrześcijaństwo czy islam stwierdzają,
że to sam Bog przemawia przez Biblię,
Mojżesza i Mahometa. Słowo prorokow

nie jest tylko słowem ludzi, którzy pró
bują w ypowiedzieć swe własne oczeki
wania wobec Boga. Nie, jest to słowo
samego Boga, który jawi się ludziom i
który bez żadnych warunków oczekuje
odpowiedzi z ich strony.
Dla chrześcijan Jezus jest tym, który
ujawnia nam w pełni, kim jest Bóg. „Kto
m nie w idział w idział O jca" — stwierdza
w Ewangelii św. Jana (14,9). I trochę
wcześniej: „N ikt nie idzie do Ojca, jak
tylko przeze m nie” (14,6). Dla chrześci
jaństwa poszukiwanie Boga nie jest więc
sprawą opinii, uczucia lub osobistego
doświadczenia. Jest to poszukiwanie po
przez przyjęcie Słowa Jezusa. Chrześci
janin nie może m ów ić o Bogu, jeśli
przedtem me usłyszał Boga doń m ówią
cego. Jego wiara jest odpowiedzią na
inicjatyw ę Boga. Inaczej mówiąc, jeśli
Ty uważasz, że wszystkie religie są so
bie równe i wyrażaią tylko poszukiwanie
Boga przez ludzi, jeśli bierzesz z nich to
tylko, co Ci się podoba — ryzykujesz
pow stanie wyobrażenia Boga według
własnego uznania. Zapominasz, że to
Bóg przem ów ił pierwszy, że to Ty masz
się określić przed Nim — me na odwrót.

TEOLOGIA

O narodzeniu
Zbawiciela
W owym czasie - mówi Ewangelista
— rozkazał cezar August wszystkim lu
dziom udać się do miejsca swego pocho
dzenia w celu wzięcia udziału w spisie
ludności oraz uiszczenia podatku cesar
stwu. Z tego powodu Najświętsza Panna
poszła z Nazaretu do Betlejem, żeby do 
pełnić tego obowiązku. Tam, skoro właś
nie m inęło dziewięć miesięcy, porodziła
swego jedynego Syna, następnie — jak
mówi Ewangelista — owinęła go w nędz
ne pieluszki i położyła w żłobie, bo me
było sposobniejszego miejsca w gospo
dzie. I to jest treść tej wzniosłej tajem ni
cy
Lecz aby w jakim ś porządku rozm yś
lać o tej tajem nicy, najpierw rozwazaj
trudy, jakie ponosiła Najświętsza Panna
w drodze z Nazaretu do Betlejem Bo
droga była długa, podróżni ubodzy i źle
zaopatrzeni Dziewica bardzo delikatna i
bliska porodu, czas nieodpowiedni do
podróży z powodu silnych wiatrów i du 
żego zimna, a także złych warunków w
zajazdach z racji w ielkiej liczby podróż
nych, którzy zapewne napływali ze wszy
stkich stron O dprawiaj więc w duszy tę
świętą pielgrzym kę z czystością i pro
stotą dziecka. Pokornym i pobożnym ser
cem idź w ślad za ich pow olnym i k ro 

kami i posługuj jak możesz świętym piel
grzymom
Rozważaj potem skrajne ubóstwo i po
korę, jakie wybrał Król niebios, rodząc
się na tym świecie, Ubogi dom, ubogie
toże, uboga Matka, uboga wyprawka i
wszystkie sprzęty ubogie Większość z
nich nie tylko była nad wyraz nędzna,
ale również, jak mowi św. Bernard, pozyczona, i to pożyczona od bydląt. Takie
było mieszkanie wybrane przez Stwórcę
świata i takie zbytki i rozkosze tow arzy
szące świętym narodzinom. „O Panie Bo
że nasz — woła św C yprian słowami
psalmu — jak przedziwne jest Imię Twe
po wszystkiej ziem i1" (Ps 8,2). Prawdzi
wie jesteś Bogiem czyniącym cuda. Nie
dziwi mnie już obraz świata ani następ
stwo dni, ani zmiany pór roku, w których
ledne rośliny wysychają, inne zielenią
się na nowo, jedne giną, inne żyją. Nie
dziwi mnie nic z tego, podziwiam tylko
Boga w łonie Dziewicy, podziwiam Wszech
mocnego w kolebce, podziwiam to, że
Słowo Boże złączyło się z ciałem i że
Bóg, będąc substancją ducfiow ą, oblókł
się w ciało. Podziwiam ogrom nakładów,
długotrw ałość działania, tak wielki w y
miar wszystkiego, co zostało do tego
użyte. W krótszym czasie można by to

uczynić, jednym słowem Chrystusa moż
na by odkupić świat, skoro jednym zo
stał stworzony. Ale wydaje się raczej, że
im szlachetniejszy jest człowiek rozum 
ny tym więcej zrobiono, by go urato
wać Przy rozważaniu innych tajemnic
jakoś znajduję wyjście, ale tu jej wiel
kość poraża wszystkie moje zmysły
sprawia, że wołam z Prorokiem: „Panie,
usłyszałem Twe słowa i przeląkłem się,
rozwazałem Twe dzieła i zdumiałem się'
(Ha 3,2; 3,16). Bardzo słusznie przera
żasz się, Proroku, bo cóż bardziej prze
rażającego niż to, co w krótkich słowach
mówi Ewangelista: „porodziła Syna swe
go jednorodzonego, owinęła w pieluszk
i położyła w żłobie bo nie było dla nich
miejsca w gospodzie". O tajem nico god
na uw ielbienia! Sprawo nie do opow ie
dzenia, tylko do odczucia, nie do w yło
żenia słowami, jeno milczeniem i podzi
wem! Cóż godniejszego podziwu niż w i
dok Pana, ktorego wielbią gwiazdy po
ranne, siedzącego wśród cherubinów, la
tającego na skrzydłach wiatru, Pana, na któ
rego trzech palcach zawisa krągłość glo
bu, którego siedzibą jest niebo, a pod
nóżkiem królewskim ziemia! A On ze
chciał zniżyć się do takiego ubóstwa
żeby po narodzeniu — skoro już zechcia
urodzić się na tym świecie - Matka zło
żyła Go w żłobie, bo nie było lepszegc
miejsca w gospodzie? Jakiż człowiek by
tak ubogi, aby, nie mając innej kolebki
złożyć swoje dziecko w żłobie? Kto złą
czył w jedno dwa krańce tak odległe —
żłob i Boga? Cóż podlejszego niż żłób
odpow iedni dla bydląt, i cóż wznioślej
szego niż Bóg, zasiadający na cherubi
nach? Jakżeby człowiek nie zdum iewał
się, rozważając te tak dalekie od siebie
krańcowości? (...)
Choćby były tam ozdobne sprzęty, nie
byłoby oczu patrzących na nie, bo Józe
fa i wszystkich, którzy tam byli, zajm o
wała obecność Dzieciątka, wydawało się
bowiem , że w Nim zawierało się bogac
two wszelkich dóbr i nie było potrzeby
szukania gdzie indziej choćby cząstki
tego, co przedstawiało sobą to wszech
mocne dziecięctwo. Nie do wiary było
by, żeby brakło tam posługi aniołów albo
obecności Ducha Świętego, który zstąpił
na Dziewicę. Tam był, tam miał swój
pałac, tam przyozdabiał świątynię, którą
sobie przygotował, i strzegł jej, i zaszczy
cał łoże panieńskie, i radował niezrów
nanym i pociecham i tę błogosław ioną
duszę, oddalając od niej wszelkie beze
ceństwa światowych myśli tak, że prawo
ciała nie sprzeciw iało się prawu ducha i
żadne uczucie obrzydzenia nie m ąciło
pokoju Jej serca. (...)
Potem możesz podnieść oczy i rozwa
żać z jednej strony pienie anielskie, a z
drugiej adorację pasterzy, wielbiąc wspól
nego nam Pana z pierwszymi i adorując
z drugimi. Bo skoro aniołowie w tak w iel
kiej liczbie i z taką pobożnością chwalą
Pana i dziękują Mu za Odkupienie, które
przyszło z nieba, choć oni nie są odku
pieni, to cóż powinni robić odkupieni?
Jeśli tam ci dziękują w taki sposób za
łaskę i m iłosierdzie okazane innym, co
powinien robić ten, kto został odkupiony
i uzdrowiony?
Ludw ik z Granady

Boże Narodzenie już od wielu, wielu wieków obchodzono w naszym kraju bardzo uroczyście. Wy
tworzyła się więc tradycyjna atmosfera tych świąt — najbardziej ze wszystkich rodzinnych, wzruszających
i serdecznych. Każdy, kto może, śpieszy do swoich najbliższych, by niepowtarzalny wieczór W igilii i świą
tecznych dni spędzić wspólnie, w rodzinie. Przeżywanie tych świąt pow inno się tak dokonywać, by
wzm ocniły one wzajemną m iłość w rodzinie i m iłość całej rodziny w Bogu. Niech światło tej świętej nocy
rozproszy w naszych sercach smutek, żal, niech nas wszystkich pojedna. Śpiewajmy wspólnie najcudow
niejsze pieśni religijne — nasze polskie kolędy, kolędy opiewające Dzień Bożego Narodzenia.
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CICHA NOC

? NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE
Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem, w żadnej gospodzie,
I narodziłeś się, Jezu,
W stajni, ubóstwie i chłodzie.

Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom
wszem.
a u Żłóbka Matka Święta, czuwa sama
uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem.

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię,
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię.

Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od
swych trzód
biegną wielce zadziwieni za anielskim głosem
pieni,
gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud.

Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona,
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień m iłości zapalić.
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić.
Nie było miejsca, choć chciałeś
Wszystkim otworzyć swe Serce.
I kres położyć miłośnie
Ludzkiej nędzy, poniewierce.
A dzisiaj czemu wśród ludzi
Tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
W niejednej człowieczej duszy.

W Ś R Ó D NOCNEJ CISZY

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie
Przywitać Pana.
Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:
Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany!
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn
Pan W ielkiego Majestatu niesie dziś całemu
światu
odkupienie win, odkupienie win.

LULAJŻE, JEZUNIU
Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj!
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
Lulajże...
Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku,
Lulajże, wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Lulajże...
Lulajże, Różyczko najozdobniesza,
Lulajże, L ilijko najprzyjemniejsza.
Lulajże...
Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko,
Lulajże, najśliczniejsze świata Słoneczko.
Lulajże...

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi. (Ref.)
Oddawali swe pokłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała... (Ref.)
A nioł Pański sam ogłosił te dziwy!
Których oni nie słyszeli jak żywi.
Chwała... (Ref.)
Oto Mu się w ół i osioł kłaniają,
Trzej Królowie podarunki oddają.
Chwała... (Ref.)
I Anieli gromadami pilnują,
Panna czysta wraz z Józefem piastują.

HISTORIA

Katastrofa
wrześniowa <4>
(Dalszy ciąg fragm entów książki W ładysława Pobóg-M alinowskiego pl. Najnowsza historia polityczna Polski, tom Ili, okres
1939—1945. Londyn 1960 r. Przedruk fragm entów tej książki
rozpoczęliśm y w Rodzinie nr 2).

Marszałek E. Rydz-Smigły powie: Rozpoczynając wojnę, rozum iałem do
brze, że będzie ona z kon ie czności przegrana na troncie polskim , k tó ry
uważałem za jede n z od cin ków w ielkiego fro ntu antyniem ieckiego; za
czynając w n iebyw ałych w arunkach walkę — czułem się też, ja k dowódca
odcinka, k tó ry ma b yć pośw ięcony, aby dać czas i m ożliw ość organizacji
i przygotow ania innym .

W odpowiedzi na niem iecką napaść Londyn i Paryż, przez
ambasadorów w Berlinie, zażądały 1 września przed południem
przerwania działań w ojennych i wycofania tych oddziałów, które
mogły już wedrzeć się do Polski. Żądanie to nie miało jeszcze
charakteru ultim atum , nie było w nim też term inu dla odpow ie
dzi niem ieckiej. A nglicy chcieli decyzję swoją uzgodnić ze sta
nowiskiem Francji; zapewniali, że ultim atum z krótkim terminem
zostanie złożone w Berlinie w ciągu 2 września. Postawa Francji
wszekże nie była jasna; wyglądało na to, że Paryż nie chce za
m ykać drzw i i że skłonny jest szukać drogi do pokojowego
załatwienia konfliktu. W prawdzie zarządzono we Francji m obili
zację powszechną; m iało to dla Polski szczególne znaczenie ze
względu na zawartą w maju konwencję Kasprzycki— Gamelin z
ustalonym i w niej term inam i francuskiej akcji lotniczej i nazie
mnej. Bonnet wszekże w dalszym ciągu uchylał się od podpisa

nia protokołu interpretacyjnego', zwołany 2 września parlament
ani formy, ani term inu ultim atum nie uchwalił; Daladier w mowie
przed parlamentem og raniczył się do starannego wywodu, kto
jest sprawcą w ybuchu w ojny i kto poniesie za to odpow iedzial
ność. Am badador Lukasiewicz nic uzyskać nie mógł, choć zrazu
twardo, potem wręcz brutalnie przypominał, iż zwłoka jest sprze
czna z treścią zobowiązań sojuszniczych. Jednym z powodów
zwłoki była akcja mediacyjna, podjęta przez W łochy w przed
dzień w ybuchu wojny, a zmierzająca do zwołania konferencji
trzech m ocarstw z udziałem zrazu Niemiec, a potem i Polski dla
pokojow ego załatwienia sporu. Beck na zabiegi te odpowiedział
krótko i stanowczo, że gdy wojna się już toczy - nie czas zwo
ływ ać konferencje, które nie mogą dać żadnego rezultatu —
trzeba nie konferow ać, lecz wspólnym i siłami bronić się przed
napaścią. H itler go dził się na konferencję mocarstw, pod wa
runkiem, jeśli oświadczenia ambasadorów z 1 września nie mają
charakteru ultim atum. Ribbentrop pragnął wiedzieć, w jakim ter
minie miałby na te oświadczenia odpowiedzieć. Bonnet propo
nował term in 3 września wieczorem Akcję tę przerwał rząd bry
tyjski, 2 września po południu oświadczając, iż zgodzi się na
projektowaną konferencję tylko pod warunkiem uprzedniego
wycofania wojsk niem ieckich z terytorium polskiego, Bonnet
m usiał w podobny sposob ująć stanowisko Francji; Włosi (min.
Ciano) dali wyraz obawom, że H itler zgodziłby się może na
udział Polski w konferencji, ale na pewno się me zgodzi na
przerwanie działań i wycofanie się z obszarów w Polsce już zaję
tych. Nazajutrz — w niedzielę 3 września, o godzinie 9 rano,
ambasador brytyjski w Berlinie, powtarzając oświadczenie z
1 września, zażądał odpowiedzi w term inie dwugodzinnym . O
jedenastej przed południem Chamberlain stw ierdził w Izbie
Gmin, iż wobec braku odpowiedzi niem ieckiej, W. Brytania
wchodzi w stan w ojny z Niemcami. Francuskie wystąpienie w
Berlinie przyszło o parę godzin później O godzinie 5-ej po
południu Francja także stwierdziła, iż jest w stanie w ojny z
Niemcami
Prezydent Rzeczypospolitej w orędziu, wydanym w godzinach
rannych 1 września, po stwierdzeniu wobec Boga i H isto rii faktu
napaści ze strony odwiecznego wroga, dał wyraz głębokiem u
przeświadczeniu, iż cały naród stanie obok Wodza Naczelnego i
S il Z brojnych i w zw artych szeregach, w walce o wolność, nie
podległość i honor wytrwa aż do zupełnego zwycięstwa. Istotnie
— od wczesnej wiosny m nożyły się przejawy ogólno-narodow ej
łączności i solidarności, psychicznego ustawiania się wszyst
kich warstw i odłam ów w jednym kierunku — twardej, zaciętej
obrony przed napaścią ( ).
W postawie społeczeństwa polskiego dostrzegam y wszakże
nie tylko poczucie wagi idących wydarzeń i konieczności zdo
bycia się w ich obliczu na zbiorowy wysiłek maksymalny. Nur
tem drugim, niem niej wyraźnym, był optymizm, pogłębiający się
pod wpływem m arcowej deklaracji C ham berlaina, podróży Be
cka do Londynu, w izyty lronside'a w Warszawie; w warstwach
najszerszych optym izm ten przekształcił się w jaskrawe prze
rosty w zaufaniu zarówno do niezawodnej potęgi sojuszników,
jak i do własnych, polskich m ożliwości obronnych W ciągu lata
coraz szersze zataczało kręgi przeświadczenie, że H itler albo się
cofnie, gdyż nie starczy mu odwagi na krok tak szaleńczy, albo
poniesie klęskę druzgocącą i błyskawiczną. W arunki chw ili nie
pozwalały wyprowadzać ogółu z koła błędnych wyobrażeń; cóżby się uzyskało przez otwarte postawienie przed oczy brutalnej
prawdy, że wobec druzgocącej przewagi Niemców nie zdołamy
napaści odeprzeć?...
M ożliwości obronne Polski, przy jej ubóstwie i fatalnej pozycji
strategicznej, były bardzo ograniczone. Roczny budżet państwa
polskiego w okresie 1933— 1939 wahał się w mizernych grani
cach od 2,2 do 2,5 m iliarda złotych. Na armię i przygotowania
obronne wydano w tymże okresie ponad 6,5 miliarda, był to w
warunkach polskich wysiłek olbrzym i, ale w porów naniu z nie
mieckim nikły, Rzesza bowiem, według słów Hitlera wydała w
ciągu tych sześciu lat ponad 90 m iliardów marek, a więc około
100 m iliardów złotych, czyli 30 razy więcej niż Polska
cdn
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Rok 1940, gdzieś na północy ZSRR. Z pam iętnika Inki, 15 lat:
24 grudnia 1940. Pierwsza W igilia na wygnaniu. Poszłam z
Mamą do lasu i ścięłyśm y choinkę. Pow iesiłyśm y choinkę u
sufitu, bo w m ałej izbie nie było miejsca na ziemi. Ozdobiłam
zabaweczkami, które zrobiłam z kolorow ych w iór drewnianych
otrzym anych od sąsiadki. Jędruś był zachw ycony tak oryginalną
choinką. Gdy brat z wujkiem po w ró cili z pracy w lesie, zasied
liśm y do skrom nego posiłku. Ktoś zanucił kolędy, ale wszyscy
się rozpłakali. Ż yczyliśm y sobie nawzajem szybkiego pow rotu
do Polski i sił do wytrwania. Od ojca, który nie w iadom o gdzie
jest, nie mieliśm y żadnych wiadomości.
Rok 1940, gdzieś na północy ZSRR. W spom nienia Z ofii TARKOCIŃSKIEJ:
Szybkim krokiem zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Pier
wsze święta z daleka od domu, drugie od czasu w ybuchu wojny.
Święta bez najbliższych, święta rozbitych rodzin, święta bez
żadnych wiadomości, bez kartek od kogokolwiek. (...) W w ig i
lijn y wieczór pędzim y ile s ił w nogach z pracy do domu. (...)
Pachnie jodłą w baraku. (...) Codzienna, wstrętna ryba nie jest
dziś tą samą rybą. Skrzętnie zbierane przez Mańkę głow y cze
kały w śniegu, by zm ienić się w cudowną galaretkę, zastygłą na
porcjach stołów kow ej ryby. Kutia, z wym ienionej za koszulę
pszenicy, chłodzi się w śniegu za progiem. Kompot z borówek i
żurawin czerw ienieje na środku stołu. Nawet kasza wygląda na
lepszą, przyprawiona ziołam i przez panią Stanisławę. (...) Jaki to
dziwny w ieczór1 Mamy, ubrane w normalne, własne sukienki,
wyglądają dziwnie. (...) Za oknam i głęboka noc. Czy jest już
gw iazdka? Co to?! Na niebie falują koronkowe firanki. Zmieniają
się barwy i kształty To zorza polarna! Drżące dłonie pani Ludy
podają opłatek, który przejm uje nasz senior — pan Michał.
— Wytrwajmy, wytrwajm y . panie dziejku... m usim y wytrwać...
(■■■)
— A gdy już będziemy w domu, w prawdziwym domu, może
w przyszłym roku... (...)
Łzy w oczach. Gdzie będziemy? Gdzie los tułaczy każe nam
spędzić następną wigilię?
Matka Boska Kozielska — płaskorzeźba wykonana w obozie

W igilia, Boże Narodzenie. Te daty w roku tak łatwe do zapa
miętania. Jedne ze słupów m ilowych wyznaczających rytm
życia: To było przed W igilią roku takiego a takiego..., To się zda
rzyło tuz po Bożym Narodzeniu roku tam tego a tamtego Za
pamiętywane przez radość, jaką niosą, przez Gloria, przez widok
najbliższych łam iących się opłatkiem. Dziś jednak chcielibyś
my przedstawić Państwu świadectwa innych W igilii, mrocznych
i sam otnych, głodnych i ponurych — a jednocześnie wciąż peł
nych nadziei i światłości. W igilii i Świąt, które były nie tylko
wyznacznikami losów ludzkich, ale i historii...
Rok 1939, Starobielsk. W spomina Józeł CZAPSKI.
..przeniosłem się do baraku Chęcińskiego. Trafiłem prosto na
wigilię. Nie znałem tam jeszcze prawie nikoa a Wąski stół, w
wąskim przejściu wśród w ysokich & v c z roa ff
na
praw dziw ym obrusie i n^ec/ każdym B ty fć s tm ,
J h trzy
m ałe c u k ie rk i i s e rd e c U i
, K b . ^ ^ ^ m r iy . i, o

d a ł b ó ^K •
n ie d e cyd u ią się in g e ro w a ć i giną
<iM n wieczór z horyzontu. Przy naszym stole, nie znany
prawie nikomu, jestem przyjęty jak brat.
Na tle szum iących kolęd, które krzyżują się, łączą i płyną ze
wszystkich baraków i ze wszystkich prycz, por. Lesiak dekla
muje Redutę Ordona, Koncert Jankiela, a potem nagle wstaje
dobry, serdeczny kolega, por. Radoński, profesor gim nazjalny z
Warszawy i m ówi głosem stłum ionym , prawie cichym :
O Boże, pokutę przebyłem i długie lata tułacze,
Dziś jestem we własnym dom u i krzyż na ziemi znaczę.
Krzyż znaczę, Panie, nie przeto, bym na się krzyż przyjmował,
Lecz byś mnie, Panie, od męki, od męki krzyża ratował,
i dalej:
O Panie, Ty nie znasz nas Polaków...
Jakże zapomnieć zapadłe wówczas m ilczenie i łzy kolegow

Rok 1941, Buzułuk, sztab Arm ii Polskiej. Wspomina Józeł CZAP
SKI:
W tymże Buzułuku spędziłem pierwsza W igilię na wolności.
(...) W Wilię Bożego Narodzenia wszystkich ogarnął szał przed
świąteczny. (...) Po odpraw ie u dow ódcy Arm ii, który się pod
drzewkiem w sali przełamał z nami wszystkim i opłatkiem, zaczę
ły się dwie Wilie w oddziałach sztabu. W m oim oddziale ka
napki ze słoną rvbą, barszcz, paszteciki, iakieś sałatki z buraków
ile pracy! I mowy, i naturalnie zaraz wódka, która błyskaw i
cznie stwarza nastrój ciepełka i najłatwiejszego kochajmy się.
Takie by m i ta Wilia pozostaw/te w 0 ż e n i^ ^ d y b y nie jedna z
pań, która wstała (...) i p o w l& z is m if Ę n . J ^ S m u e z r ę c z r ii^ jle
ze w zru szen i& l, jak & iirite K ki
lA łJ l < rrq^iy j0 z s f$ a r W po
obozą&i,
m , # k m h m iic lĘ lja l0 n ^ t Ę % że jesteśmy roztfL
*'e le s le im V razem w polskim
Wm-i W & to le m
o dw óch innych Wiliach w niewoli, tej
starobielskiej, braterskiej, niezapomniane/ w kom unii z na jb liż
szymi w Polsce, w braterstwie z tymi, na których przybycie do
Buzułuku czekaliśm y jeszcze wciąż i na próżno, m yślałem także
o tej drugiej, w Griazowcu, ju ż w szczuplejszym gronie, również
głębokiei i jasnej. Był wówczas opłatek, przysłany z Polski, któ 
rym się dzieliliśm y kruszynam i jak świętością, było przem ów ie
nie ks. Kantaka i nawet prezenty: każdy z nas dostał od jednego
z profesorów obrazek z odpowiednim wierszem i rysunkiem. Ta
trzecia, buzułucka Wilia na obczyźnie, zdawała m i się niegodna
tam tych — hałaśliwa i bez treści. (...) Szukałem gorączkowo we
wspom nieniach i drogich pam iątkach argum entu dla naszego w
świecie nowoczesnym prawa do życia, tego, co jako istotę p o l
skości wyczuwa każdy Polak, nawet niezdolny tego wyrazić
słowami, i,za co tylu um ierało i umiera
(Józef CZAPSKI, Na nieludzkiej ziemi; My
deportow ani; Zofia TARKOWSKA, O ciosani
— wybór i oprać, ed)

zastanawiałam, czy sama sprowadziłam
do domu wszystkie te książki, czy też
przyniosła je tutaj moja córka, a może —
po prostu — już tu były. W każdym razie
byłam przekonana, co do jednego: na
pewno przyczyniłam się do ich zgrom a
dzenia — być może dając pieniądze na
zakup lub też sama je kupując.
Ustawiałam spokojnie książki, starając
się wcisnąć za nie szczególnie jedną,
której ty tu ł drażniąco się wybijał. Mimo
że książka była z wyglądu niepozorna, to
jednak jakoś — czy to ze względu na
dość duży form at, czy też bardzo giętką
okładkę — chw iała się, przewracała i nie
można jej było porządnie ustawić.
Co jakiś czas ktoś odryw ał mnie od
tego zajęcia dzwoniąc do drzwi, po czym
na moje: Proszę! — w chodził do pokoju.
Ciągle kręcili się tu jacyś ludzie. Jedni w
celu wynajęcia mieszkania, pytając: kie
dy mogę je wynająć i za ile. Drudzy —
po prostu — chętnie pożyczyliby coś do
przeczytania, może właśnie z tem atyki
magicznej.
Jeden z gości, który wychodził na koń-

mu! Ten jest najgorszy, czuję to i ostrze
gam panią! Musi pani powiedzieć, że
wyjeżdża i o żadnym wynajm owaniu nie
ma mowy. Można dodać, że w róci pani
do rozmowy po swoim powrocie. A teraz
- proszę brać się do dzieła i szybko
ukryć gdzieś te nieszczęsne książki. I
jeszcze raz: zabranie ostatniej książki
oznacza śmierć!!!
Przyjazny pan przed drzwiami zniknął,
po prostu rozpłynął się w powietrzu.
Sprawdziłam, czy drzwi są zamknięte i
założyłam łańcuch. Szybko zgarnęłam z
górnych półek regału tajem nicze książki.
Część schowałam do walizki, część w ci
snęłam pod fotele. Zostało jeszcze kilka
do schowania, kiedy dzwonek oznajm ił
przybycie jakiegoś gościa.
— Nie wynajm uję mieszkania! To już
nieaktualne, wyjeżdżam! — krzyknęłam,
nie podchodząc nawet do drzwi.
— O tworzyć! — usłyszałam tubalny
głos, który przeraził mnie do tego stop
nia, że nie mogłam ruszyć się z miejsca,
ani też schować kilku stojących jeszcze
na półce książek. W śród nich była owa

Opowiadanie fantastyczne
Regat z książkami oddzielał mały przedpokoik od dużego, zastawionego różny
mi sprzętami pokoju. Przez nierówno
ułożone książki dostrzec można było
drzwi wejściowe zaopatrzone w solidną
zasuwę i łańcuch. W malutkiej kuchni,
do której w chodziło się z pokoju, lampa
stojąca na stole jasno oświetlała akwaridm napełnione wodą. Na dnie, na jas
nym, rzecznym piasku, leżały nieregu
larne, różowe kamyki, przypom inające
naturalne korale. Na jednej z dwóch m i
sek stojących na stole różowiły się ka
mienne serduszka. Serduszka te mogły
stanowić nie lada atrakcję — były to
bowiem oryginalne, prawdziwe korale.
—
Może pani otrzym ać za nie niezłą
sumkę! — stw ierdził rzeczoznawca, w yj
mując z oka specjalną, oprawną lupkę.
— Starczy pani tego na dłuższy czas.
Można się nie martwić. Po kilka pani
sprzeda i pieniądze będą!
Rzeczoznawca poszedł, ja zaś zaczę
łam ustawiać poprzewracane w regale
książki. Na najwyższej półce, dość nie
starannie ułożone, stały oparte o siebie
książki w zwykłych, szarych, kartono
wych okładkach z prostym i napisami.
W yglądały niepozornie, lecz ich tytu ły
m ogły budzić zainteresowanie: Magia a
szatan, Diabelskie moce, Wróżbiarstwo
a telepatia, Czary i czarownice itp. Ksią
żek z tej tem atyki nagrom adzonych było
tu mnóstwo. Nawet niezbyt się nad tym
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cu, dał mi do zrozumienia, że wszystkich
tych ludzi ściąga do mego dom u jedna
rzecz, bardzo istotna — owe magiczne,
tajemnicze książki.
—
To nie są zw ykli goście — szepnął
przyjaźnie nastawiony do mnie pan. —
Pani ściąga w jedno, konkretne miejsce,
tu — do swego dom u — złe moce! Moce
zła kierują się tutaj, do tych książek.
Radzę pani i proszę mnie posłuchać,
trzeba jak najszybciej schować z g ó r
nych półek zle książki. Niech je pani
ukryje, gdzie tylko będzie można — do
walizek, do wersalki, pod fotele, albo
zwyczajnie należy je wynieść z domu.
Nie mogą one stać tak, po prostu, na
półce. Ściągają zło. To zło krąży w okół
domu, tak jak złow różbne stado kruków.
Czyż pani nie widzi, iluż tu ludzi ciągle
przychodzi?! Nie w olno dawać im tych
książek — ostrzegam panią! Jeżeli odda
pani ostatnią książkę — nic już pani nie
uratuje! Czeka panią... śmierć! Ostatnia
książka — to przeznaczenie... Zwłaszcza
jedna jest szczególnie ważna: Magia a
szatan. To właśnie na nią czyhają w y
słannicy szatana. On nie chce, aby pani
za dużo wiedziała i za wszelką cenę ze
chce zdobyć tę książkę... Czyż nie zw ró
ciła pani uwagi na mężczyznę, który nie
dawno tu bvł? C hciał on wynająć całe
mieszkanie — ze wszystkim, co się w
nim znajduje. Na miłość Boską, za żadne
skarby, proszę nie wpuszczać go do do-

najważniejsza, najgorsza: Magia a sza
tan.
Patrzyłam bezradnie na książkę, nie
mogąc ruszyć ani ręką, ani nogą, kiedy
pod naciskiem walących w drzwi pięści,
z potw ornym hukiem wyleciała cała fu 
tryna wraz z częścią muru. Do pokoju
nie wszedł, lecz wpadł wysoki, potężny
mężczyzna z czarnymi, kręconym i w ło
sami na głow ie i czarnymi wąsami. Nie
patrzył na mnie, lecz węszył po kątach,
jakby czegoś szukając.
—
Czego pan tu chce? — spytałam,
starając się m ów ić spokojnym tonem. —
W yprowadzam się stąd i nie wiem, kiedy
wrócę. Proszę wyjść, niczego pan tu nie
znajdzie!
M uskularny mężczyzna dojrzał koralo
we serduszka, lecz nie poświęcił im w ięk
szej uwagi. Wciąż chodził po pokoju,
patrząc w każdy kąt. Nagle spostrzegł na
regale książkę, którą próbowałam zakryć
własnymi plecami. Uśm iechnął się szy
derczo i oto, na moich oczach, zaczęło
się z nim dziać coś niesamowitego. Kłę
by dymu w ydobyw ające się z jego uszu
otoczyły go. Twarz zaczęła się dziwnie
zmieniać — pęcznieć, pulsować. Czoło,
nos, policzki pokryły liczne, ruszające
się, czerwone guzy, które starały się w y
dostać spod napiętej do granic w ytrzy
małości skóry. Poruszająca się na g ło 
wie skóra pokryw ała równie obrzydliw e
narośla — purpurowe, guzowate kule.

— Boże! To szatan! — krzyknęłam jak
by 4o siebie, nie mogąc wydobyć prze
c ie # : głosu
To już koniec ze mną'
Koniec z nami — i to przeze mnie! Z g i
niem y!1!
Szatan z płonącym i żywym ogniem
oczami chw ycił straszną książkę. Miał ją
już w swoich łapach. Przerazona skoczy
łam do drzwi, które były teraz tylko jed
nym, wielkim , czarnym otworem. Prag
nęłam uciec jak najdalej i jak najszyb
ciej Tutaj czekała mnie tylko śmierć,
koniec...
Zam knęłam oczy, zakryłam dłońm i
uszy i skulona zsunęłam się na kolana
— Boże! — pom yślałam gorąco, a
myśl ta była tak przepojona żarliwą proś
bą, jak najgorętsza m odlitwa. — Boże!
Jeśli istniejesz, jeśli jesteś naprawdę
okaż to, ratu| mnie, Boże! Ocal przed
szatanem! Jeżeli istniejesz!!!
Prośba, którą można było nazwać praw
dziwą modlitwą, przepełniła mnie całą
Prosiłam Boga całą swoją osobą, z bez
granicznym oddaniem.
Nagle porwał mnie jakiś wir W ydawa
ło się, że podłoga, na której klęczałam, a
raczej tkwiłam zwinięta w kłębek, zaczę
ła się poruszać tak, jakby była zrobiona
z chodnikow ych płyt. Poruszała się deli
katme, lecz bardzo wyraźnie.
Otworzyłam oczy Otaczała mnie świe
tlista przestrzeń. Czułam zapach kw ia
tów Rzeczywiście klęczałam na chod
niku, który ułożony był w okół kościoła o
nowoczesnej sylwetce Nie było nikogo,
drzwi zaś do kościoła były zamknięte
Świeciło słońce — tak jasno, jakby prag
nęło zalać swym blaskiem cały świat
Przed sobą zobaczyłam m nóstwo ułożo
nych na chodniku m iedzianych krzyży
bez fig u rki Chrystusa. Krzyże te były
różnych w ielkości, a odbijające się od
nich słońce raziło oczy Płyty c h o d n i
kowe wraz z leżącymi na nich krzyżami
ciągle się poruszały. Dziwna, subtelna
muzyka przepełniała powietrze Wiedzia
łam, że muszę wybrać jeden z krzyży.
Kiedy sięgnęłam po średniej wielkości
świecący się krzyżyk, w okół mnie zaczę
ły przelatywać dziwne stwory — coś w
rodzaju większych muszek lub małych
m otyli. Stwory te przelatywały, a raczej
przepływały koło m oich uszu, oznajm ia
jąc radośnie kobiecym i głosami: Dzisiaj,
w szpitalu, w którym byłam, przestały
um ierać dzieci. Stal się cud! Inny zas
głos: To praw dziw y cud, Pan Bóg spra
wil, że starym ludziom jest dobrze. Jakże
oni się cieszą! Przestali chorować!
To były ludzkie dusze — nie miałam
co do tego, żadnych wątpliw ości. Wów
czas całą moją istotę ogarnęła niepojęta
radość, bezgraniczne ufność i pewność
O, jakże się cieszę, że jesteś, Boże! Wie
rzę, żeś jest naprawdę!
Jasność słonce, radość pokonały złe
moce.
Małgorzata KĄPIŃSKA

RODZINA — DZIECIOM

Wigilijna
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Najczarowniejszy, najmilszy wieczór w
roku — wieczór w ig ilijn y W domu uno
si się zapach gałązek świerkow ych, pły
ną ciche kolędy, nad śnieżnobiałym obru
sem pochyla się Mama, by wziąć w d ło 
nie kruchy opłatek, a twarz Taty mieni
się wzruszeniem i prawie dziecinnym za
chwytem .. I my, dzieci — na co dzień
niesforne, rozbrykane i hałaśliwe — właś
nie teraz, w kręgu w igilijnego stołu, w
chw ili, gdy Bóg się rodzi — siedzim y
cichutko, wsłuchane całym sercem w
słowa m odlitwy, która płynie z naszych
ust radosną nowiną, że się narodził Zba
wiciel — Odkupiciel całego świata! Olśnie
wa nas świadomość niepojętego cudu,
który ponawia się rokrocznie, na pam iąt
kę i wieczną chwałę Tego, który przed
wiekami narodził się dla nas w stajence
nikom u nieznanego Betlejem...
Za oknami, bezgłośnie, sypią się z nie
ba śniegowe płatki, tańcząc w świetle
ulicznych latarń swoją własną śpiewogrę
o Bożym Narodzeniu. . Jeśli odrobinę
przym kniem y oczy — wyda się nam, ze
to jasne anioły zapraszają nas ku sobie,
by wznieść się z nami ponad ziemię, hen,
wysoko — jak owe gwiazdy, rozbłysłe
srebrem, co wszystko widzą, słyszą wszy
stko, i porozum iewają się między sobą
drżącym i prom ieniam i W noc w igilijną
może się bowiem zdarzyć wszystko —
jest to noc niezwykła noc tajem nic i
cudów..
Ze śnieżnej oddali echo niesie słaby
głos kościelnych dzwonów, a za ścianą
stary zegar wydzwania trzy kwadranse
na północ. Choinka w kącie pokoju, ską
pana w świetle księżyca, zaglądającego
przez okno, aż się mieni od anielskich
w łosów i różnobarw nych łańcuchów .
Gwiazda na jej w ierzchołku rośnie, jaś
nieje, błyszczy coraz bardziej i...
Sfruwa nagle z niej maleńki, pucoło
waty duszek — ni to aniołek, ni to skrzat
ze skrzydełkami. Siada przy mnie na łó 
żeczku i uśmiechając się promiennie, w y
ciąga ku mnie obie rączki. Gdy podaję
mu swoje — czuję, że zaczyna się ze
mną dziać coś dziwnego... Staję się le
ciutka jak piorko i malutka jak ten d u 
szek
lokator ze lśniącej gwiazdy na
w ierzchołku mojej choinki! Uśmiechamy
się do siebie porozumiewawczo, i — trzy
mając się wciąż za ręce — w niepojęty
dla mnie sposób zbliżam y się do okna..

Nagle uświadamiam sobie, że potrafię
latać! Ja przecież frunę!
Ściany pokoiku i okienne szyby rozstępują się przed nami, jak pod do tknię
ciem czarodziejskiej rozdzki W zbijamy
się w górę, ponad dachy dom ów i ponad
chm ury sypiące iskrzącym się śniegiem.
Nie czuję zimna, chociaż moja piżamka
wydyma się pod wpływem wiatru niczym
nadm uchiw any balonik.,. Przed nami,
jak okiem sięgnąć, błyszczy tysiące
gwiazd, spośród których największa jas
ność bije od tej jednej, dziwnie mi zna
jomej ...
Po jej prom ieniu, jak po kryształowej
zjeżdżalni, zjeżdżamy oboje w dół. Wokoł nas słychać szepty i śpiewy, głos
dzw oneczków i szum ogrom nej ilości
skrzydeł. . Lądujemy na m ięciutkim sia
nie, wśród owieczek, osiołków i krów,
które otaczają coś kołem. Podrywamy
się więc, i ostrożnie, by nie spłoszyć
zwierząt, podchodzim y bliżej...
W biedniutkim żłóbku leży roześmia
ne, różow iutkie Dzieciątko! Gruchające
pod sufitem synagorlice wyśpiewują Mu
najpiękniejszą kołysankę, jaką słyszałam,
ale Ono wcale me chce spać! Nawet
w ydaje mi się, że spogląda na mnie, że
podnosi ku mnie swoją rączkę... Panie'
Klękam, pochylając czoło, nie wierząc
własnym oczom! Betlejemska stajenka,
maleńki Jezus! Czy to możliwe?! Prze
cież ja...
Przecieram oczy i widzę nad sobą po
chyloną mamę. Mówi do mnie ściszo
nym głosem, głaszcząc mnie po głowie:
Idziesz ze mną, coreńko, na Paster
kę? Bóg się nam narodził
I
gdy idziem y zaśnieżoną ulicą, po
naglane głosami dzwonów, rozpoznaję
wśród nich ton jednego, tego, który to 
warzyszył mi w Betlejem... w stajence...
przy maleńkim Jezusku.. A gdy później
dociskam się w kościele do szopki, w i
dzę ... znajome owieczki, krów ki i ten
sam ubożuchny, skrom m utki żłóbek, w
którym spoczywa moj ukochany, najlep
szy i najmilszy — Jezus
E. LORENC

PORADY WIGILIJNE I ŚWIĄTECZNE

CO NA STOLE?

ROZMAITOŚCI CHOINKOWE
Czy może być W igilia i Boże Narodzenie bez choinki?
O czywiście nie! A przecież choinki wyrastają w naszych
domach dopiero od niedawna — od ok. 150 lat! A jednak
ta tradycja, choć młoda, jest nam w yjątkow o bliska
Niech więc będzie choinka, ale może nieco inna? W
każdym razie chyba lepiej, żeby była mniejsza, naprawdę
sym boliczna, nawet tylko kom pozycja z gałązek i ozdób
byle prawdziwa, pachnąca i zywiczna, a me plasti
kowa, chowana po Świętach za szafę. A jeśli możemy
mieć i prawdziwą, i dużą choinkę — to może też ubrać ją
inaczej? Na przykład tylko na biało? Albo... w łożyć jej
czapkę, szalik i rękawiczki? Tez można!

CO POD CHOINKĄ?
Do tej tradycji nie trzeba nikogo namawiać. W każdym
domu, pod każdą choinką, każdy coś dla siebie znajdzie.
My chcielibyśm y zachęcić dziś wszystkich nie tylko do
poszukiwania prezentów już pod choinką, ale do tego, by
oprócz jakichś wym arzonych, zakupionych, tańszych lub
droższych upom inków — położyć też inne drobiazgi, od
siebie, małe, własnoręcznie, w taiemmcy przed innymi
przygotowane drobiazgi, np chusteczki do nosa z wyhaf
towanym monogramem albo obrębione szydełkową ko
ronką, łapki do garnków, etui do okularów, zakładkę do
książki, pom pony do kapci, nową sukieneczkę dla lalki
itp. To te drobiazgi najlepiej przekażą obdarowanym
część naszej miłości, sym patii i przyjaźni.

Właśnie ojciec kiwa na matkę,
że już wzeszła gwiazda na niebie,
że czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie.
K.l. Gałczyński

Wieczerza w igilijn a ma w naszej tradycji zupełnie w y
jątkow e znaczenie. Wiąże się z nią ogrom nie dużo oby
czajów, wróżb, przepowiedni... Nie wszystkie znamy, nie
o wszystkich pamiętamy, nie wszystkie praktykujem y, a
chyba szkoda. Dziś przypom nijm y tylko, że przy stole
powinna siedzieć parzysta liczba osób, za to na stole
potrzebna jest nieparzysta ilość potraw. Ponoć niegdyś
było ich siedem w chatach chłopskich, dziewięć w dw or
kach szlacheckich, a jedenaście w pałacach magnackich.
Dziś o ich ilości decydują panie domu i możliwości, a
goście powinni tylko pamiętać, by jeść dużo (aby w nad
chodzącym roku nie doskw ierał głód) i nie odkładać łyżki
dla odpoczynku (bo to grozi niedoczekaniem następnej
W ilii) My w każdym razie proponujem y wszystkim coś
dobrego:

KARP I ŚLEDŹ INACZEJ
To prawda, że tradycję bardzo trudno jest zmienić,
choćby na jotę. Zestaw potraw w igilijn ych jest prawie w
każdej rodzinie zawsze taki sam, a nowe dania, choćby z
tych samych produktów , z trudem zdobywają w tym dniu
serca i żołądki dom ow ników. My jednak zaryzykujemy,
licząc, że nasza propozycja znajdzie uznanie, jeśli nie w
samą Wilię to choć w któryś z dni świątecznych
Karp m arynowany: O czyszczonego i umytego karpia
posolić i pokrajać w dzwonka. Osobno pokrajać w pla
sterki marchew, pietruszkę, seler i cebulę. Te iarzyny
gotow ać w 2 litrach wody, a do na w pół m iękkich wlać
szklaneczkę kwaśnego wina lub octu, dodać trochę ko
rzeni, kawałek skórki cytrynow ej dla aromatu, włożyć
pokrajaną rybę i gotować do miękkości. Przestudzoną
złożyć do słoja, zalać smakiem z jarzynami, zamknąć.
Podawać wedle potrzeby W zimie przechowuje się nawet
kilka tygodni.
Śledzie po litewsku: Przygotować filety z 3 solonych,
w ym oczonych śledzi Na tarce utrzeć jedno jabłko i śred
nią cebulę, dodać dwie łyżki przecieru pom idorow ego i
cukru do smaku. Filety śledziowe posmarować po jednej
stronie wymieszaną masą, zwinąć i spiąć wykałaczką jak
rolm opsy Dwa jabłka obrane i pokrajane w kostkę ukła
damy wraz ze śledziam i w słoju i zalewamy chłodną
marynatą z dwóch szklanek octu, goździków i cukru oraz
łyżki przecieru pom idorow ego. Słoik odstawiamy na dwa
dni. Podając polewam y śledzie śmietaną.

/arzą się światła w latarniach,
stoją choinki na placach,
śnieg za śnieżynką śnieżynkę
sypie na każdą choinkę.
K.l. Gałczyński

Gorą białe konie przeszły,
trop dym iący w kłębach stanął,
w gwiazdach płonąc cicho trzeszczy
w igilijne siano.
K.K. Baczyński

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Czytam obecnie list od Hebrajczy
ków — pisze p. Augustyn z Rzeszo
wa — i mam trudności w rozumie
niu dwóch jego fragm entów. M iano
wicie: Przez wiarę Abel złożył Bogu
ofiarę wartościowszą niż Kain, dzię
ki czemu otrzymał świadectwo, że
jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał
się do jego darów (Hbr 11,4) oraz:
Podeszliście do góry Syjon i do
miasta Boga żywego... i do pośred
nika nowego przymierza, Jezusa, i
do krwi, którą się kropi, a która prze
mawia lepiej niż krew Abla (Hbr
12,22—24)...
Byłbym też wdzięczny za odpo
wiedź na następujące pytania: Od
czego wywodzi się imię Abel? Czy
wydarzenie, opisane w Księdze Ro
dzaju (rozdz. 4.1—16) rzeczywiście
m iało miejsce? O czym autor na
tchniony chciał przezeń pouczyć?
Szanowny Panie Augustynie! Biblijne
imię Abel (jak podają znawcy przedm io
tu) pochodzi prawdopodobnie od hebraj
skiego hebel i znaczy: nicość, tchnienie
Fakt, ze Bóg przyjął jedynie ofiarę
Abla, wzbudził w sercu Kaina uczucie
zazdrości. A ponieważ nie zostało ono
przez niego opanowane, doprow adziło
go do ciężkiej zbrodni bratobójstwa.
W spomniane wydarzenie niekoniecz
nie musiało mieć miejsce na początku
dziejów ludzkości. Toteż wielu egzegetów uważa, że jest ono przeniesieniem w
czasy prehistorii biblijnej — współczes
nego autorow i Księgi Rodzaju — utrw a
lonego już podziału na dwie główne kul
tury: pasterską i rolniczą. Wydaje się też
prawdopodobne, że opis ofiar składa

rodzina

nych przez dwóch braci jest odzwiercied
leniem przepisów kultow ych, obow iązu
jących od czasów Mojżesza.
Ideą przewodnią opow iadania z życia
Kaina i Abla (powiązanego z dziejami
Adama i Ewy) jest przede wszystkim teo
logiczny aspekt upadku pierwszych lu 
dzi. Stąd zło — które po grzechu pier
wszych ludzi zakorzeniło się na świecie
— sprawia, że najbliżsi sobie ludzie re
prezentują skrajne postawy moralne. A u
to r podkreśla przy tym wolność człow ie
ka w kształtowaniu swego postępowa
nia. Wyrazem tego są słowa Boga, skie
rowane do Kaina: Czemu zasępiło się
tw oje o b lic z e ? Wszak było pogodne,
gdyś czyniI dobrze (Rdz. 4,6—7a), W y
daje się także, że śm ierć Abla zam ordo
wanego tylko dlatego, że Stwórca mu
błogosławił, jest wymownym przykładem,
iż na przestrzeni dziejów dobro było i
jest często nienawidzone i prześladowa
ne
Takie samo tłumaczenie historii Kaina
i Abla spotykam y w księgach Nowego
Testamentu, a zwłaszcza w Listach apo
stolskich.
Tak więc dla apostoła Jana prześla
dowanie chrześcijan znajduje wyjaśnie
nie w genezie śm ierci Abla, zam ordo
wanego z nienawiści za jego szlachet
ność A postoł daje temu wyraz, gdy p i
sze: Mamy się nawzajem m iłow ać; nie
jak Kain, który wyw odził się od złego i
zabił brata swego. A dlaczego go zabił?
Ponieważ uczynki /ego były złe, a uczyn
ki brata jego sprawiedliwe. (Zatem) nie
dziw cie się, bracia, je żeli was świat nie
nawidzi. My wiemy, że przeszliśm y ze
śm ierci do żywota, bo m iłujem y braci (1
J 3,11 b—14a).

rował, co mu popadło pod rękę. Biblia
wspomina, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla,
co było równoznaczne z uznaniem go za
sprawiedliwego. Wyrazem tego przyzna
nia się Boga do darów Abla m iało być —
według tradycji żydowskiej, przekazanej
przez św Hieronim a — spuszczenie og 
nia z nieba, który spalił przyjem ną Panu
ofiarę Przez nią przemawia Abel jeszcze
po śmierci, gdyż ze śm iercią sprawied
liwego nie kończy się jego pamięć wśród
ludzi. Stąd Abel wciąż jeszcze przema
wia przykładem swej wiary i spraw iedli
wości.
Nieco dalej ten sam Apostoł poucza,
że ofiara niewinnej krwi Abla jest w yo
brażeniem o wiele skuteczniejszej ofiary
Jezusa Chrystusa. Świadczą o tym jego
słowa: Lecz wy podeszliście do góry Sy
jo n i do miasta Boga żywego... i do p o 
średnika nowego przymierza, Jezusa, i
do krwi, którą się kropi, a która przem a
wia lepiej niż krew Abla (Hbr 12,22a—
—24). Góra Syjon w Jerozolim ie — m iej
sce świątyni i mieszkającego w niej ob ło 
ku Boga żywego
jest wyobrażeniem
niebieskiego Jeruzalem. Mamy też po
średnika Nowego Przymierza w osobie
Syna Bożega, Jezusa Chrystusa. Jego to
zbawczą krwią zostali pokropieni chrześ
cijanie w czasie Chrztu Świętego Ma
ona przed Bogiem większą wym owę i
znaczenie niż krew Abla spraw iedliw e
go. Ponadto — woła ona nie o pomstę,
lecz o przebaczenie
Korzystając z okazji, łączę dla Pana i
wszystkich C zytelników pozdrowienia w
Chrystusie
DUSZPASTERZ

Natomiast św. Paweł zwraca uwagę na
wiarę Abla, która zapewniła mu błog o
sławieństwo Boże. Stwierdza bowiem
Przez wiarę złozyl Abel wartościowszą
ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzym ał
świadectwo, że je st sprawiedliwy, gdyż
Bóg przyznał się do jego darów, i przez
nią jeszcze po śm ie rci przemawia (Hbr
11 , 4 ) Kierując się wiarą, składał Abel
ofiarę z najlepszych sztuk swojej trzody
podczas gdy chciw y Kain (jak podaje
historyk żydowski Józef Flawiusz) ofia
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MIESIĘCZNIK KATOLICKI

A B C D E F G H

I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z Ź Ź

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
Poziomo: 1-A) przeciw ieństw o, sprzeczność, 1-L) „w ylęgarnia inżynie
rów ” 1-X) dęty instrum ent blaszany, 2-H) drzewo z rodziny brzozowatych,
3-A) w ykładnik potęgi. 4-H) lotniczy pocisk, 4-U) chorągiew, flaga, 5-A)
głów ny ośrodek dyspozycyjny, 6-Y) skrzydlata bogini, 7-A) fotel z balda
chimem naszonym przez tragarzy, 7-I) wyspa koralowa, 7-U) słynny fil
m owy Grek, 9-A) imię autora „P ietruszki” , 9-F) mały kawałek blachy, 9-U)
szkolny hotel, 11-D) tw órca „H alki", 11-R) chaszcz, zarosłe, 12-A) w łók
nista tkanka drzew i krzewów, 12-Ł) źródło światła, 12-W) wojskow e
sprawozdanie, 13-F) m iasto nad rzeką Arno, 13-R) atrybut kolarza, 14-A)
m ały B artłom iej, 14-K) cena, stała opłata, 14-X) operowa partia solowa,
15-N) zespół dziew ięciu instrum entalistów , 15-T) okala obraz, 16-X) autor
powieści „Kakao", 17-N) pracuje przy produkcji żarówek, 18-W) czechos
łow acka złotówka, 19-0) zawodnik z wiosłem , 21-N) szekspirowski zazd
rośnik, 21-U) kłótnia, burda, 23-N) obwinienie, zarzut, 24-X) w ynik dług o
trw ałego napięcia nerwowego, 25-A) znawca ptaków, 25 -0 ) kobieta trzeź
wo patrząca na świat, 26-I) miejsce ostatecznej klęski Napoleona, 26-X)
sym bol więzienia, 27-A) unorm owanie, uporządkowanie, 27 -0 ) zdarzenie,
rzeczywiste zjawiska, 27-U) narząd słuchu, 28-I) XVII-w ieczna ręczna
broń palna, 28-X) strój, ubiór.
Pionow o: A-1) w pantoflu lekkoatletycznym , A-14) syn Mieszka I, B-5)
ważny dział gospodarki narodow ej, C-25j kończyna, D-1) szlak, droga,
D-9) duża naprawa, E-5) W ieczne Miasto, F-1) rzeka w płn. Włoszech,
F-9) dla W łochów Zibi, F-25) rzadki egzemplarz, eksponat, H-1) sztuczne
złoto, >-i-8) stolica Azerbejdżanu, 1-11) przecięcie materiału pod ostrym
kątem, I-25) hałas, zgiełk, J-1) ofice r adm inistracyjno-gospodarczy na

☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

statku, K-9) pom ieszczenie na małym jachcie, K-25) przyjaciel Portosa,
L-1) deszczochron, Ł-12) student, uczeń, M—25) m orskie ptaki, niezdol
ne do latania, N-11) żywa istota, 0-1 9 ) tragiczne zdarzenie, wypadek.
P-11) lekki sam olot sportowy, 0-1 9 ) ukochana Romea, R-11) dawna miara
zaw artości złota w stopach, R-23) zw ijana zasłona, S-16) diabelska sie
dziba, T-11) kran, w entyl, T-22) mazgaj, płaczek, U-1) pirat, rozbójnik
morski, U -17) żeński potom ek, V-7) tartaczne narzędzie, V-13) ptak w róblow aty z w ilgotn ych terenów, V-23) po rt nad Angarą, W-2) monstrum,
maszkara, W-20) japoński napój alkoholow y, X-7) w ystawne przyjęcie,
uczta, X-16) bóg m iłości, X-26) ptak z rodziny drozdów , Y-1) obszar o
płaskiej powierzchni, Y-20) sędzia dający sygnał do rozpoczęcia zawo
dów, Z-8) oprawa książki, Z-26) stopień w ojskow y w sułtańskiej Turcji,
Ź-1) herbata z mlekiem, Ź-20) pomysł, zamiar, Ż-8) siłacz, zapaśnik, Ż-15)
islamska Biblia, Ż-26) imię polskiej śpiewaczki operowej światowej sławy.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać szyfr:
(12-P, 5-8, 1-G, 1-Ł, 12-A, 7-E, 2-J, 2-K) (8-V, 13-T, 6-Z, 1-Z, 25-E) (12-Ł,
3-F, 5-A, 11-J, 28-A) (1 -0 , 6-E, 12-B, 14-K, 13-F, 13-Z, 15-N, 11 -X, 19-0,
10-K, 4-J) (1-E, 7-B, 4-Z, 14-B, 8-L, 17-U, 27-H, 26-J).
Rozwiązania samego szyfru prosim y nadsyłać w ciągu 14 dni od daty
ukazania się num eru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub
pocztówce: „Krzyżówka świąteczna” .
Do rozlosow ania — bon pieniężny w artości 20 000 zł.

