STYCZEŃ

LUTY

W.

NO W Y RO K

i.

P.

Ignacego, Brygidy

i.

P.

Albina, Antoniny

2.

S.

M B G R O M N IC Z N E J

2.

S.

Heleny, Radosława

2.

Ś.

B O Ż E J R O D Z IC IE L K I MARYI
Bazylego, Grzegorza

3.

C.

Danuty, Genowefy

4.

P,

Anieli, Eugeniusza

5.

S.

Edwarda, Szymona

1.

6.

N.

O B JA W IE N IE P A Ń SK IE
T R Z EC H K RÓ LI

7.

P.

Lucjana, Rajmunda

8.

W.

Seweryna, Teofila

9.

Ś.

Juliusza, Marceliny

10. C.

Jana, Wilhelma

11. P.
12. S.

Honoraty, Matyldy
Arkadiusza, Tycjana

O FIA R O W A N IE PANA JE Z U S A
3.

N.

KWIECIEŃ

MARZEC
3.

N.

i.

Kunegundy, Tycjana

2.

P.

P O N IE D Z IA Ł E K

i.

Ś.

Ś W IĘ T O P RA C Y

i.

S.

2.

c.

Zygmunta, Atanazego

2.

N.

Marcelina, Mikołaja

W.

Franciszka, Teodozji

3.

P.

NM P K R Ó L O W E J P O L SK I

P.

Karola, Leszka

Ś.

Ryszarda, Pankracego
Izydora, Wacława

Święto Narodowe

3.
4.

W.

Franciszka, Karola

4.

S.

Floriana, Moniki

5.

Ś.

Bonifacego, Walerii

5.

N.

Ireny, Waldemara

6.
7.

C.
P.

Norberta, Pauliny
S E R C A PA N A JE Z U S A

6.
7.

P.

Filipa, Jakuba

8.

S.

Medarda, Seweryna

W.

Ludmiły, Benedykta

8.
9.

ś.
c.

9.

N.

Felicjana, Pelagii

W N IE B O W S T Ą P IE N IE

10.
11.
12.

P.

Bogumiła, Małgorzaty

Błażeja, Hipolita

4.

P.

Grzegorza, Kazimierza

P.

Joanny, Weroniki

5.

W.

Euzebiusza, Teofila

3.
4.

5.

W.

Agaty, Adelajdy

Ś.

Róży, Wiktora

5.

6.
7.
8.
9.

Ś.

Doroty, Tytusa

6.
7.

s.

Celestyna, Wilhelma

Eugenii, Ryszarda

C.
P.

Tomasza, Felicyty

c.

N.

Donata, Jana

p.

Hieronima, Sebastiana

6.
7.
8.
9.

s.

Dominika, Franciszki

P.

S.

Apolonii, Nikifora

8.
9.

Dionizego, Waltera

W.

Marii, Dymitra

10. N.

Scholastyki, Jack a

11. P.

Międzyn. Dzień Chorych

C.
p.

105 rocznica

11. P.

Ludosława, Konstantego

10. ś.
11. c.

Filipa, Gemmy
Juliusza, Leona
Hermenegildy, Marcina

12. W.

Modesta, Eulalii

12. W.

Bernarda, Grzegorza

12. P.

13. ś.

P O P IE L E C

Bożeny, Krystyny

13. S.

14. c.
15. p.

Cyryla, Metodego

Koniec okresu Bożego

Faustyna, Zygfryda

13. Ś.
14. C.
15. P.

Narodzenia

16.

Roczn. śmierci

16.

13. N.

C H RZ T U P A Ń SK IEG O

14. P.
15. W.

Arnolda, Pawła

16. Ś.

Marcelego, Włodzimierza

17. C.

Antoniego, Jana

18. P.

Rozp. Tyg. Modlitw
o Jed ność Chrześcijan

s.

17. N.

18.

19. W.

Małgorzaty, Marty
Polikarpa, Izabeli

23.

24. N.

Macieja, Bogusza

25. P.

Wiktora, Cezarego

26. W.

22. p.
23.

22. W.

Dzień Dziadka

23. Ś.

Ildefonsa, Rajmunda

24. C.

Franciszka, Felicji

25. P.

Zakończ. Tyg. Modlitw

s.

Piotra, Eleonory

s.

19. P.

Leona, Adolfa

20. S.

Agnieszki, Czesława

Anatola, Eugenii

21. N.

Anzelma, Bartosza

Benedykta, Lubomira

22. P.

Leona, Łukasza

23. W.

Jerzego, Wojciecha

Bogusława, Katarzyny

24. Ś.

Grzegorza, Fidelisa
Jarosława, Marka

Z W IA ST O W A N IE P A Ń SK IE

Aleksandra, Mirosława

25. P.
26. W.

25. C.
26. P.

Emanuela, Teodora

27. S.

Teofila, Zyty

Ernesta, Lidii

28. N.

Pawła, Marka

27.

Ś.

Gabriela, Anastazji

27.

28.

c.

Makarego, Romana

28.

ś.
c.

Anieli, Przybysława

30.

28. P.
29. W.

Juliana, Tomasza
Franciszka, Zdzisława

31. N.

Macieja, Martyny

Św. Józefa —
Oblubieńca NM P

N IE D Z IE LA PA LM O W A

Tytusa, Upali

Jana, Marcelego

Roberta, Rudolfa
Apoloniusza, Bogusława

24. N.

27. N.

31. C.

ś.
c.

Pelagii, Feliksa

26. S.

30. Ś.

Benedykta, Bernadetty

17.

20. ś.
21. C.
22. p.

Dzień Babci

16. W.

M ĘKI P A Ń S K IE J

Eustachego, Leona

21. P.

Hilarego, Juliana

Cyryla, Edwarda

20. ś.
21. c.

Fabiana, Sebastiana

Anastazji, Wacława

17, N.

Konstancji, Szymona

20. N.

Justyny, Waleriana

15. P.

18. P.

Arnolda, Konrada

Henryka, Mariusza

14. N.

Klemensa, Ludwiki

Daniela, Lucjana

18. P.

19. S.

o Jed ność Chrześcijan

s.

Michała, Makarego

Leona, Matyldy

Bpa F. Hodura ( t 1953 r.)

19. W.

Wincentego, Ireny

10. N.

zorganizowania PN K K (1897 r.)

29. p.

s.

W IE L K I C Z W A R T EK
W IE L K I PIĄ T EK

CZERWIEC

W IELK A N O C N Y

4.

Dzień Kobiet

MAJ

Klaudiusza, Katarzyny

29. P.

Piotra, Rity
Mariana, Katarzyny

W IE L K A SO BO T A

P A Ń SK IE

10. p.
11. s.

Izydora, Antoniny
Franciszka, Ignacego

12. N.

Pankracego, Nereusza

13. P.

Dominika, Serwacego

14. W.
15.
16.

ś.
c.

17. p.
18.

s.

19. N.

20.
21.
22.

13. c.
14. P.
15.

s.

Antoniego, Lucjana
Elwiry, Walerego
Jolanty, Wita
Aliny, Justyny
Adolfa, Laury

18. W.

Elżbiety, Marka

Sławomira, Weroniki

19. Ś.

Wigilia

20. c.

Gerwazego, Protazego
Bogny, Sylweriusza

Z E S Ł A N IA DU CH A ŚW .

21. P.

Alicji, Alojzego

22. s.

Flawiusza, Pauliny

Z E S Ł A N IE DUCHA ŚW.

23. N.

Wandy, Zezona

24. P.

Jana, Danuty

Heleny, Julii

25. W.

Łucji, Wilhelma

Iwony, Kryspina

26. Ś.

Jana, Pawła

Joanny, Zuzanny

27. C.
28. P.

Maryli, Władysława

Bazylego, Bernardyna
Wiktora, Tymoteusza

Ś.

Grzegorza, Magdy

26. N.

T R Ó JC Y

27. P.

Magdaleny, Juliana

28. W.

Jaromira, Germana
Magdaleny, Teodozji

29. Ś.

Jana, Onufrego

17. P.

Macieja, Bonifacego

P R Z E N A JŚ W IĘ T S Z E J

ZM A R T W Y C H W ST A N IE
P A Ń SK IE

Barnaby, Feliksa

Ś.

Zofii, Izydora
Andrzeja, Szymona

W.

s.

W.

16. N.

P.

23. C.
24. P.
25.

30. W.

Stanisława, Wiktora

Dzień Dziecka

30. C.

B O Ż E CIAŁO

31. p.

N A W IE D Z E N IE NM P

29.

s.

30. N.

Klemensa, Leona
Piotra, Pawła
Emilii, Lucyny

KALENDARZ „RODZINY”
na rok

2002
Wszystkim naszym Czytelnikom
życzymy
Błogosławieństwa Bożego
w nowym 2002 roku
LIPIEC

SIERPIEŃ

P.

Haliny, Mariana

W.

Marii, Urbana

3.

Ś.

Tomasza, Anatola

2.

P.

Alfonsa, Marii

2.

4.

C.

Malwiny, Teodora

3.

S.

Lidii, Nikodema

5.

P.

Anntoniego, Karoliny

3.
4.

6.

S.

Dominiki, Łucji

5.

N.

Cyryla, Metodego

C.

Rooznica Powstania

1.

1.
2.

7.

1.

WRZESIEŃ

4.

N.

Dominiki, Protazego

P.

6.

W.

Marii, Oswalda
P R Z E M IE N IE N IE P A Ń S K IE

8.

P.

Elżbiety, Edgara

7.

Ś.

Kajetana, Sykstusa

6.
7.

9.

W.

Weroniki, Zenona

8.

C.

Dominika, Emiliana

8.

10. Ś.

Amelii, Filipa

9.

P.

Jana, Romana

11. C.

Cypriana, Pelagii

10. S.

12. P.

Gwalberta, Ja n a

13.

S. Eugeniusza, Małgorzaty

Bogdana, Wawrzyńca

Praksedy, Wiktora

22. P.

Marii, Magdaleny

23. W.
24. Ś.

Brygidy, Bogny
Kingi, Krystyny

25. C.

Jakuba, Krzysztofa

26. P.

Anny, Mirosławy

27. S.

Julii, Natalii

28. N.

Wiktora, Innocentego

29. P.

Marty, Olafa

30. W.

Julity, Ludmiły

31. Ś.

Heleny, Ignacego

I N IE D Z IE LA A D W EN TU

P.

Pauliny, Amelii

P.

Juliana, Stefana

Teresy, Gerarda

Franciszka, Kasjana

P.

Edwina, Franciszka

3.
4.

W.

Izabeli, Szymona

3.
4.

C.

W.

Ś.

Dzień Górnika —

Ś.

Rozalii, Róży

5.

S.

Apolinarego, Placyda

C.

Doroty, Wawrzyńca

6.

N.

5.

C.

Krystyny, Sabiny

p.

Albina, Zachariasza

7.

6.

P.

Mikołaja, Emiliana

S.

Melchiora, Reginy

7.

S.

Marcina, Ambrożego

N.

8.

N.

N IE PO K A LA N E G O

9.

P.

Leokadii, Wiesława

P.

3.

N.

Huberta, Sylwii

4.

P.

Karola, Olgierda

Artura, Brunona

5.
6.

W.

Elżbiety, Zachariasza

s.

Feliksa, Leonarda

P.

Marii, Marka

7.

W.

Brygidy, Pelagii

p.

Ś.

Bogdana, Dionizego

- M B S IE W N E J

10.

c.

8.
9.

Antoniego, Ernesta
Wiktora, Seweryna

N A R O D ZEN IE NM P

8.
9.

c.

Piotra, Sergiusza

11. p.

s.

Franciszka, Pauliny
Brunona, Emila

s.

Teodora, Ursyna

10. N.

Andrzeja, Leona

11. P.

Święto Niepodległości

12.

Gwidona, Radzymita

C H R Z E Ś C IJA Ń S K IE J

12. W. Renaty, Witolda
13. s. Benedykta, Stanisława

13. P.
14. S.

Eugeniusza, Filipa

R O DZINY

14.

W N IE B O W Z IĘ C IE NM P

21. N.

N.

2.

13. N.

15. C.

Marcina, Wincentego

1.

Dzień Zaduszny

Jacka, Prota

W. Benedykta, Eustachego

Czesława, Magdaleny

W S Z Y S T K IC H ŚW IĘ T Y C H

S.

Łukasza, Mikołaja

16.

19. P.

P.

2.

10. W.

Heleny, Hipolita
Alfreda, Maksymiliana

20. S.

1.

A N IO ŁÓ W ST R Ó Ż Ó W

11. Ś.
12. C.

13. W.
14. s.

Kamila, Szymona

Danuty, Remigiusza

Ś.

Lidii, Zuzanny

P. Henryka, Włodzimierza

18. C.

W.

Klary, Euzebiusza

N. Bonawentury, Marcelina

Aleksego, Bogdana

1.
2.

11. N.

14.

16. P.

Joachim a, Rocha

17. S.

Jacka, Mirona

18. N.

Heleny, Klary

19. P.

Bolesława, Juliusza

20.

W.

Bernarda, Sobiesława

21.

s.
c.

Jolanty, Piusa
Cezarego, Marii

22.

23. P.
24. S.

Bartłomieja, Jerzego

25. N.

Grzegorza, Ludwiki

26. P.
27. W.

Marii, Zefiryny

28.
29.

s.
c.

Filipa, Wiktora

Józefa, Kalasantego
Aleksego, Augustyna
Jana, Sabiny

30. p.

Róży, Szczęsnego

31. S.

Bogdana, Rajmunda

Maksymiliana, Eustachego
ŚW IĘ T O

17. N.

Grzegorza, Salomei

Łukasza, Lucyny

18. P.
19. W.

Pelagii, Piotra

20. S.
21. C.
22. P.

Janusza, Konrada

Dzień Nauczyciela

15. W.

Jadwigi, Teresy

MB BO LESN EJ

16.

16. P.

Eufemii, Kornela

17.

17. W.

Franciszka, Justyny

18. p.

Irmy, Stanisława

19.

s.

Ambrożego, Florentyny
Małgorzaty, Wiktora

ś.
c.

Januarego, Konstancji

20. N.

Ireny, Jana

s.

Filipiny, Eustachego
Mateusza, Hipolita

21. P.

Urszuli, Hilarego

22. W.

Filipa, Flawiana

Maurycego, Tomasza

Ignacego, Teodora
Marcina, Rafała

19.
20. p.
21.

ś.
C.

22. N.

15. p.
16.

23.

s.

24. N.

23. P.
24. W.

Bogusława, Tekli

23. Ś.
24. C.

Gerarda, Teodora

25. P.

Hilarego, Kryspina

25. Ś.

Aurelii, Władysława

26.

s.

Lucjana, Ewarysta

25. P.
26. W.

26. c.
27. p.

Cypriana, Justyny

27. N.

C H R Y ST U SA

27.

N A JW Y Ż S Z E G O
KA PŁA N A

28.

28.

s.

Kośmy, Damiana
Marka, Wacława

29. N.

Michała, Gabriela

28. P.

30. P.

Grzegorza, Hieronima

29. W.
30.
31.

ś.
c.

Rogera, Włodzimierza
Gertrudy, Leopolda
Marka, Marii

14. P.

KRZYŻA Ś W IĘ T E G O
15. N.

c.
s.

P O D W Y Ż SZ EN IA

18.

GRUDZIEŃ

II wojny światowej

12. P.

15.

17. S.

9.

LISTOPAD

Rocznica wybuchu

Ń.

Warszawskiego (1944 r.)

5.

PAŹDZIERNIK

Szymona, Tadeusza
Narcyza, Teodora
Edmunda, Alfonsa

29. P.
30.

s.

P O C Z ĘC IA NM P
10. W.
11. S.

Waldemara, Joanny

12. C.
13. P.

Łucji, Otylii

14.

s.

Marii, Julii
Aleksandra, Dagmary
Alfreda, Izydora

15. N.

Cecylii, Waleriana

16. P.

Albina, Euzebiusza

Romana, Tomasza

17. W.

Floriana, Łazarza

Elżbiety, Seweryna

18. Ś.

Bogusławaq, Gracjana

Anatola, Feliksa

19. C.

Gabriela, Dariusza

20. P.
21. s.

Jana, Tomasza

Cecylii, Marka
Felicyty, Klemensa
C H R Y S T U S A K RÓ LA
W SZ EC H Ś W IA T A

S.
c.

Barbórka

22. N.

Honoraty, Zenona

23. P.

Sławomiry, Wiktorii

24. W.

W IG IL IA

Katarzyna, Erazma
Leonarda, Konrada
Waleriana, Wirgiliusza

Dominika, Bogumiła

B O Ż E G O N A RO D ZEN IA
25.

ś.
c.

Stefana, Zdzisława

26.

Fryderyka, Saturnina
Andrzeja, Konstantego

27. p.
28.

s.

29. N.

Urbana, Augustyna
30. P.
31. W.

B O Ż E N A R O D ZEN IE
II DZIEŃ ŚW IĄ T
B O Ż E G O NARO D ZEN IA
Jana, Cezarego
Ś W IĘ T O M ŁO D ZIA N KÓ W
Ś W IĘ T O U BO G IC H
P A ST E R Z Y
Eugeniusza, Sabiny
Sylwester

NR INDEKSU 374776
PL. ISSN 0137— 8287

NR 1
(1660)
2002

A

^

MIESIĘCZNIK KATOLICKI

•

STYCZEŃ

•

CENA 2 ZŁ

ROZW AŻANIA

BIBLIJNE

Chrystus jest światłem i daje światło
Czterdzieści dni po Bożym Na
rodzeniu obchodzimy Święto
Oczyszczenia Najświętszej Ma
ryi Panny, czyli Matki Boskiej
Gromnicznej. Je s t to pamiątka
Ofiarowania Pana Jezusa w świą
tyni jerozolimskiej. W tym dniu
Kościół przypomina, że Pan Jezus
jest światłością świata i poświęca
woskowe świece, które przenie
sione do domów, wyobrażają
przejście przez życie z Je z u 
sem.
„A żył w Jerozolimie człowiek,
imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczeki
wał pociechy Izraela, a Duch
Św ięty spoczywał na nim (...). Za
natchnieniem więc Ducha przy
szedł do świątyni. A gdy Rodzice
wnosili Dzieciątko Jezus, aby
postąpić z Nim według zwyczaju
Prawa, on wziął J e w objęcia, bło
gosławił Boga i mówił: Teraz,
o Władco, p o z w ó l odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego
słowa. Bo m oje o czy u jrza ły Tw o
je zbawienie, któ re ś p rz y g o to w a ł
wobec wszystkich narodów : św iat
ło na ośw iecenie pogan i chw ałę
lu d u Twego, Izraela” (Łk 2,
25-32).
Ten fragment Ewangelii, który
odczytuje kapłan w święto Matki
Bożej Gromnicznej, mówi nam
0 spotkaniu Symeona ze swoim
Zbawcą, Jezusem Chrystusem.
Mogło dojść do tego spotkania,
gdyż — jak mówi Ewangelista —
Symeon „to człowiek sprawiedliwy
1 pobożny, wyczekiwał pociechy
Izraela, a Duch Św ięty spoczywał
na nim” . W tych słowach św. Ł u 
kasz przedstawił warunki, jakie
należy spełnić, aby mogło dojść
dospotkaniaz Chrystusem. A więc
przede wszystkim powinniśmy ko
chać Boga i ludzi. Miłość Boga
daje nam prawdziwą pobożność
1 prowadzi do zbawienia. S y 
meon, gdy zobaczył Boga radoś
nie zawołał: „Teraz, o Władco,
pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju (...). Bo moje oczy
ujrzały Twoje zbawienie, któ
reś przygotował wobec wszyst
kich narodów: światło na oświe
cenie pogan” . Symeon wyraża tu

2

przekonanie o powszech
ności zbawienia.
Św. Paweł w swych li
stach często porównuje
Boga do Światłości. „Bóg,
Ten, który rozkazał ciem
nościom, by zajaśniały
światłem, zabłysnął w na
szych sercach, by olśnić
nas jasnością chwały B o 
żej na obliczu Chrystusa”
(2 Kor 4, 6). Bóg stworzył
światło przy stworzeniu
świata, świeci ono po
przez Chrystusa i jest ja
snością każdego wierzące
go. Chrystus jest w swym
majestacie „obrazem B o 
ga” , słowo jest „blaskiem
Ewangelii majestatu Chry
stusa” (2 Kor 4, 4). Chry
stus jest dniem (Rz 13,
12). W słowie i sakramen
cie Chrystus jaśnieje jako
światło (Ef 5, 14). Ci, którzy
niegdyś byli ciemnością, te
raz są „światłością w Panu”
(Ef 5, 8). Boski dar światła czy
ni wierzących światłem. „Wszy
scy wy bowiem jesteście syna
mi światłości i synami dnia”
(1 Tes 5, 5) Chrześcijanie win
ni świecić „jako źródło świat
ła w świecie” (Flp 2, 15). Obiet
nica jest „uczestnictwem w dzie
le świętych w światłości” (Kol 1,
12 ).

Św. Ja n rozwija i pogłębia teolo
gię światła. Apostoł odwołuje się tu
nie tylko do Starego Testamentu,
ale także do pojęć i formuł gnozy.
Przeciwieństwo między światłem
a ciemnością, jest jednak w gnozie
mitologicznym dualizmem stwo
rzenia, natomiast u św. Ja n a ist
nieje dualizm między wiarą i nie
wiarą, a więc dualizm moralny.
Według prologu Ewangelii św. J a 
na — Chrystus był i jest Logosem,
światłem i życiem ludzi. Światło
jest siłą życia. „Prawdziwa świat
łość, która oświeca każdego czło
wieka, przyszła (w Chrystusie) na
świat” (J 1,9). Chrystus sam mówi:
„ J a jestem światłością świata. Kto
idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemnościach, lecz będzie miał
światło życia” ( J 8, 12). Chry

stus jest światłem i daje świat
ło. Uzdrowienie niewidomego od
urodzenia symbolicznie ujawnia,
że Chrystus jest „światłością świa
ta” ( J 9, 5).
Objawienie Chrystusa oświeciło
świat. Dopiero dzięki objawieniu
człowiek rozumie także samego
siebie. „ Ja przyszedłem na świat
jako światło, aby każdy, kto
we Mnie wierzy, nie pozostawał
w ciemności” (J 12,46). Wszyscy,
którzy uwierzyli w Jezusa Chry
stusa także są światłem w świecie
i dla świata. „Wierzcie w świat
łość, abyście byli synami świat
łości” ( J 12, 36). Ponieważ
światło jest identyczne z praw
dą (1 J 1, 6), a prawda to rze
czywistość Boga dostępna nam
dzięki objawieniu, stąd przez
wiarę można osiągnąć świat
ło.
Prawdziwe światło przyszło na
świat wraz z przyjściem Chrystu
sa; On dał nam możność przyję
cia nowego życia. Chrześcija
nie powinni przyjąć światłość
i w niej trwać, a czynią to wte
dy, gdy trwają w miłości. „Kto
miłuje swego brata, ten trwa
w światłości (...). Kto zaś swo
jego brata nienawidzi — żyje
w ciemności” (1 J 2, 10).

„Aby wszyscy byli jedno...”
W styczniu — jak co roku —
uczestniczymy w nabożeństwach
ekumenicznych
organizowanych
w Tygodniu Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Jest to okres szcze
gólny dla Kościołów chrześcijań
skich. W tym czasie patrzymy
z większym optymizmem — pomi
mo trudności — na zjednoczenie
chrześcijan; jest to związane z na
szym głębszym pragnieniem na
wracania się do Chrystusa. Kościół
Jezusa Chrystusa jest podzielony;
Pan Kościoła, wzywa wszystkich
swoich uczniów do przezwycięże
nia gorszących podziałów. „A nie
tylko za nimi proszę, ale i za ty
mi, którzy przez ich słowo uwierzą
we mnie. Aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w To
bie, aby i oni w nas jedno byli,
aby świat uwierzył, że Ty mnie po
słałeś” (J 17, 20-21). Wezwanie to
podejmują także Kościoły staroka
tolickie. Dr Willem A. Visser’t
Hooft — długoletni sekretarz Świa
towej Rady Kościołów — tak to wyra
ził: „Kościół starokatolicki zaj
muje w ekumenii całkiem specyficz
ne miejsce. O starokatolikach moż
na powiedzieć, że byli ekumenistami
ai/ant la lettre, to znaczy zanim
zaczęto mówić o właściwym ruchu eku
menicznym, albowiem ruch ten rozpo
czął się w 1919 roku w Edynburgu
i Cincinnatti, starokatolicy zaś
swe dzieło pionierskie rozpoczęli
już parę dziesięcioleci wcześniej”.
Ekumenizm pojawił się stosun
kowo późno, w pierwszej połowie
XX wieku, zapoczątkowany przez
Kościoły protestanckie. Kościół
rzymskokatolicki zaś zaczął uczest
niczyć w dialogu ekumenicznym
dopiero od Soboru Watykańskie
go II, podkreślając, że „brak
jedności jawnie sprzeciwia się woli
Chrystusa; jest zgorszeniem dla
świata, a przy tym szkodzi najświęt
szej sprawie przepowiadania Ewan
gelii”. Podział Kościoła Chrystuso
wego zawsze był bolesny, ale dziś
nabiera szczególnego znaczenia;
w trzecie tysiąclecie powinniśmy
wejść zjed noczen i, powinn iśmy wspól
nie dawać świadectwo o Wcieleniu,
Śmierci i Zmartwychwstaniu naszego
Pana, Jezusa Chrystusa.
Kościoły
starokatolickie
już
w pierwszych swoich dokumen
tach określiły zasady dialogu eku
menicznego, nawiązując i czerpiąc
inspiracje przede wszystkim ze
swej eklezjologii, która wyrosła
z nauki Jezusa Chrystusa i Tra
dycji
niepodzielonego Kościoła

pierwszego tysiąclecia. Podczas
Kongresu Starokatolików w Mona
chium (22-24 września 1871 roku)
przyjęto Program, w którym czy
tamy: „Mamy nadzieję, że dojdzie
do ponownego pojednania z Koś
ciołem grecko-wschodnim i Koś
ciołem rosyjskim, których odłą
czenie nastąpiło bez żadnych
istotnych powodów i nie jest uza
sadnione żadnymi przeszkodami
dogmatycznymi, których nie moż
na by było pogodzić. Spodzie
wamy się, że pod wpływem reform,
do których dążymy, i na drodze
nauki oraz postępu chrześcijań
skiej kultury dojdzie stopniowo do
porozumienia z Kościołami prote
stanckimi i episkopalnymi”. Nato
miast w Deklaracji Utrechckiej
Biskupów Kościołów Starokatolic
kich z 24 września 1889 roku czy
tamy: „Zachowujemy starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez
św. Wincentego z Lerynu w zdaniu:
Id teneamus, quod ubique, quod
semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum (Trzymamy się
tego, co wszędzie, co zawsze, co
przez wszystkich było wyznawane,
to jest bowiem prawdziwe i rze
czywiście
katolickie).
Dlatego
zachowujemy wiarę starego Kościo
ła tak, jak wyrażona ona zosta
ła w ekumenicznych Symbolach
i w powszechnie uznanych dogma
tycznych orzeczeniach Soborów
ekumenicznych
niepodzielonego
Kościoła pierwszego tysiąclecia. (...)
Mamy nadzieję, że dzięki wy
siłkom teologów i w oparciu
o wiarę niepodzielonego Kościoła
uda się osiągnąć porozumienie
w sprawie różnic powstałych od
czasów
rozłamów
kościelnych.
Wzywamy podległych
naszemu
kierownictwu duchownych, aby
w głoszeniu Słowa i nauczaniu
w pierwszym rzędzie podkreślali
istotne prawdy wiary chrześcijań
skiej, wyznawane wspólnie przez
rozdzielone kościelnie wyznania;
przy omawianiu zaś istniejących
jeszcze sprzeczności należy sta
rannie unikać wszelkiego naru
szania zasad prawdy i miłości,
a członków naszych wspólnot, za
pomocą słowa i przykładu, należy
tak pouczać, aby wobec inaczej
wierzących zachowywali się zgod
nie z duchem Jezusa Chrystusa, któ
ry jest Zbawicielem nas wszystkich” .
W dniach od 14 do 16 września
1874 roku odbyła się I Konferencja
Unijna w Bonn, która przyjęła tezy

określające podstawy pracy eku
menicznej. W dniach od 12-16
sierpnia 1875 r. odbyła się II Konfe
rencja Unijna w Bonn, która przy
jęła tezy określające stosunek sta
rokatolików do nauki o Duchu
Świętym. Bońskie Konferencje Unij
ne, na których spotkali się staroka
tolicy z anglikanami i prawosław
nymi, przygotowały drogę później
szych dialogów ekumenicznych.
„Te Konferencje Unijne (...), cho
ciaż nie mogły być zakończone, są
kamieniami granicznymi, samotnymi
zwiastunami ekumenicznej epoki”.
Starokatolicy w tych pierwszych
dokumentach ekumenicznych pod
kreślali przede wszystkim to, co
łączy chrześcijan. Natomiast róż
nice teologiczne wyznaczały zada
nia dialogu, kierunek badań i reflek
sji nad prawdą. Dialogi ekumenicz
ne starokatolików przyniosły kon
kretne rezultaty; doprowadziły do
wyjaśnienia zwyczajnych nieporo
zumień i uprzedzeń oraz do usu
nięcia rozbieżności. Starokatoli
kom przede wszystkim chodziło
o usuwanie rozbieżności na pła
szczyźnie
prawdy,
wyrastającej
z Pisma Świętego i Tradycji niepo
dzielonego Kościoła. W ten sposób
powstała wizja ekumenizmu staro
katolickiego, którą nazywamy eku
menizmem starokościelnym, przy
pominającym jedność pierwszego
tysiąclecia. „Kościoły Unii Utrechc
kiej uważają się za Kościoły
lokalne, w których — mimo całej
ludzkiej niedoskonałości i grzechu,
także mimo podziałów, które z uży
ciem wszelkich sił starają się
przezwyciężyć — istnieje jeden,
święty, katolicki i apostolski Koś
ciół. Kościoły lokalne zrzeszane
w Unii Utrechckiej tworzą Kościoły
autonomiczne, obejmujące więk
szą ilość biskupstw, jak i biskup
stwa autonomiczne. Wszystkie one,
niezależnie od historycznych ko
rzeni i wynikających z tego faktu
różnic, łączy to, że są kontynuacją
starego, niepodzielonego Kościoła
Wschodu i Zachodu na Zachodzie.
Dążą one do jedności Kościołów
chrześcijańskich w oparciu o wiarę
starego, niepodzielonego Kościo
ła. Wyraz temu przekonaniu dano
już podczas zawierania Unii Utrechc
kiej w 1889 r. w wysłanej wówczas
przez biskupów i po dziś dzień
zachowującej fundamentalne zna
czenie Deklaracji Utrechckiej. Kie
rując się powyższymi zasadami,
Kościoły Unii Utrechckiej uczest
niczą w ruchu ekumenicznym” .

Z życia Kościoła

Uroczystości w parafii polskokatolickiej
w Krzykawie-Małobądzu
W dniu 2 grudnia 2001 roku
odbyła się w parafii polskokatolic
kiej pw. św. Barbary potrójna uro
czystość: ku czci Patronki kościoła
parafialnego — św. Barbary, wspom
niano 70-lecie zamknięcia w Krzykawie kopalni „Triumwirat”, zwa
nej popularnie „Na Rudzie” , a także
modlitwą podkreślono trud i pracę
Braci Górniczej — w dzień ich
święta patronalnego.
Inicjatorem tej uroczystości była
Rada Parafialna, której przewodni
czy prezes Józef Januszek. To
dzięki zaangażowaniu wszystkich
członków Rady i całej parafii
doszło do zorganizowania tej uro
czystości. Wszyscy parafianie ak
tywnie włączyli się'w przygotowa
nie i przebieg uroczystości. Jed
ni sprzątali i dekorowali kościół,
a inni przygotowywali na plebanii
poczęstunek dla gości; państwo
Irena i Władysław Poczęśni ofia
rowali kwiaty, a miłośnik histo
rii Krzykawy, pan Józef Liszka,
dostarczył cennych informacji hi
storycznych.
Zaszczytem dla wspólnoty para
fialnej była obecność dostojnych
gości, zaproszonych przez Radę
Parafialną i proboszcza parafii —
ks. Tadeusza Budacza.
Na uroczystość przybył bp Jerzy
Szotmiller — ordynariusz diecezji
krakowsko-częstochowskiej, ks. in
fułat Eugeniusz Stelmach, ks. pro
boszcz Marian Wnęk, pan Marek
Trzcionkowski — starosta powiatu
olkuskiego, pan Edmund Pęgiel —
wicestarosta, pan Ryszard Janu
szek — radny powiatowy, pan Wło
dzimierz Smółka — wójt gminy
Bolesław, pan Tadeusz Lekki —
radny gminy, sołtysi wiosek na
leżących do parafii, pan inż. Bo
gusław Ochab — dyr. naczelny
ZGH „Bolesław”, pan inż. Miro
sław Indyka — dyr. Techniczny
ZGH „Bolesław”, pan inż. Bogdan
Włodarz — naczelny inżynier gór
niczy, przedstawiciele Związków
Zawodowych przy ZGH „Bolesław”
z pocztami sztandarowymi, Or
kiestra ZGH „Bolesław” z kapel
mistrzem panem Henrykiem Jęd
rzejewskim, górnicy w strojach
galowych, aspirant sztabowy Jan
Słaboń — komendant Policji w Bu

Uroczystą Mszę Świętą celebrow ał ks. infułat Eugeniusz Stelmach

kownie, pan inż. Tadeusz Swędzioł — dyrektor Zakładu Gospo
darki
Komunalnej
„Bolesław” ,
pan inż. Tadeusz Gadaczek wraz
z małżonką Barbarą ze Strzyżowie,
Ochotnicza Straż Pożarna z Krzy
kawy z jej prezesem Januszem
Kiką; oprawę muzyczną przygoto
wała pani organistka Ewelina Koziak wraz z chórem parafialnym
i scholą dziewczęcą.
Uroczystą Mszę Świętą celebro
wał ks. infułat Eugeniusz Stelmach,
który przeprowadził także spo
wiedź ogólną. Homilię wygłosił
ks. Tadeusz Budacz — proboszcz
parafii polskokatolickiej w Krzykawie, który powiedział, że uroczy
stość parafialna jest sposobnością
do tego, aby jeszcze raz uświado
mić sobie, czym powinna być
wspólnota parafialna. Otóż parafia
to nie tylko pewna struktura koś
cielna, urząd, czy terytorium, ale
przede wszystkim dom rodzinny,
„braterski i przystępny”, źródło
w pośrodku osady, do którego
wszyscy mieszkańcy przychodzą
ugasić
pragnienie.
Parafia to
wspólnota wiary, Eucharystii, prak
tykowanej
miłości
i
ośrodek
apostolskiego
promieniowania.
Konieczne jest dzisiaj tworze
nie takiej wspólnoty, w której

dialog, myślenie, szuka- e :ccowiedzialność i dorasta^ e ~ : c Dy
się kształtować. Zacząć
od
domu, rodziny, która pcv. nr.= s:ać
się miejscem autentyczne. ;-stokiej troski o sprawy ludzkie ciitteścijańskie.
Fundamentem i warunkie~ t szeikiego apostolstwa jest życie cłuześcijańskie. W każdej chwili r.aszego życia powinniśmy starać się
pogłębiać naszą wiarę i odrajaywać ciągle na nowo obraz Boga. mo
ry jest miłującym nas ojcem. Pow nniśmy dostrzegać Boga nie tylko
w modlitwie, ale także we wszyst
kim, co się wokół nas dzieje. Powin
niśmy widzieć Chrystusa nie tylko
historycznego, ale żyjącego dziś,
kochającego nas dziś, pragnącego
nam pomagać i zbawiać dziś!
Taką wiarę zdobywa się za cenę
pracy i wysiłku, pogłębiając swo
ją modlitwę, uczestnicząc w ży
ciu sakramentalnym Kościoła, czy
tając Pismo święte, a przede
wszystkim praktykując wiarę w co
dziennym życiu poprzez miłość Boga
i bliźnich.
Patronką Parafii jest święta Bar
bara, panna i męczennica, która za
wiarę i chrzest, za przynależność
do Chrystusa i Jego Kościoła
oddała swoje życie ścięta przez

ojca poganina w 306 r. Św. Barbarę
czczono już w VII w. Wierni prze
konani są, że jest patronką dobrej
śmierci, że kto ją wzywa, nie umrze
bez świętych sakramentów. Dla
tego za swą patronkę obrali ją
ludzie pracujący w niebezpiecz
nych warunkach, np. górnicy, artylerzyści, strażacy, flisacy i ludwisarze.
Świętą Barbarę przedstawia się
zazwyczaj z kielichem i Hostią w rę
ku, co oznacza miłość do Chry
stusa, z wieżą o trzech oknach —
prześladowanie za wiarę w Boga
Trójjedynego, z mieczem i palmą —
męczeństwo i zwycięstwo.
Trzeba zawsze i wszędzie doce
nić i uszanować ciężką pracę gór
nika, bo przecież od tej pracy
zawsze tak wiele zależało i zależy,
zwłaszcza na tym terenie, gdzie
większość społeczeństwa znalazło
zatrudnienie w górnictwie.
Jak mówią dawne zapiski histo
ryczne, eksploatacja galeny w daw
nej wsi biskupów krakowskich
w Krzykawie odbywała się od
połowy XVI wieku. Z galeny uzy
skiwano ołów i srebro. Od począt
ku XIX wieku głównym przedmio
tem ekploatacji stały . się rudy
cynku, początkowo galman, a póź
niej też blenda. Wcześniej nie
znano metod wytopu cynku. Od
zarania krzykawskiego górnictwa
wydobywano też brylastą rudę
żelaza, zwaną limonitem.
Kopalnictwo rudy żelaza w Krzy
kawie na największą skalę rozwi
nęło się w okresie dwudziestole
cia międzywojennego. Eksploato
wano na głębokości 46-60 metrów.
Kopalnia „Triumwirat”, własności
firmy „Modrzejewskie Zakłady Pol
ska Ruda Żelaza” Spółka Akcyjna,
w latach dwudziestych wydoby
wała miesięcznie 2000 ton limonitu. Szyb „Włodzimierz” , zaopa
trzony niegdyś w wyciąg porusza
ny przez maszynę parową, usytuowa
ny był w pobliżu dzisiejszej kaplicz
ki św. Jana Nepomucena, pochodzą
cej z 1898 roku. Eksploatację rudy
żelaza prowadziła też w Krzykawie
prywatna kopalnia „Anna — Irena”

w okolicach budynku dzisiejszej
Szkoły Podstawowej.
Kopalnie rudy żelaza w Krzyka
wie upadły z nastaniem kryzysu
ekonomicznego w latach 1928-1931. Nigdy później nie wzno
wiono eksploatacji.
Praca w miejscowych kopal
niach była ciężka i niebezpieczna.
Wiadomo jest, że kilkunastu
górników zostało w kopalni „Trium
wirat” odciętych na skutek zawale
nia się chodnika. Pod ziemią prze
bywali przez kilka dni, czekając na
pomoc i wzywając wstawiennictwa
świętej Barbary, ich patronki. Bóg
wysłuchał próśb i wszystkim ocalił
życie.
Praca w kopalniach w Krzykawie
dawała możliwość lepszej egzy
stencji ludności rolniczej Krzykawy i okolicznych wiosek. Do dzi
siaj zachowały się ślady dawnych
wyrobisk i zapadlisk oraz nazwy
miejscowych pól, związanych z daw
nym górnictwem: „Na Rudzie” ,
„Stanek”, „Koło Odkrywki”, „Kolej
ka” — droga polna do Sławkowa,
którą biegła kolejka wąskotorowa
przeznaczona do transportu rudy
na stację kolejową.
A jak jest dzisiaj? Czy wszyscy
potrafimy docenić i uszanować
pracę i trud nie tylko górnika, ale
każdą inną pracę. Błędem jest
uważać, że idealnym byłoby życie
bez pracy. N e byłoby to życie szczę
śliwe. Człowiek został stworzony nie
dia nieróbstwa, ale dla zdobywania
i poddawania sobie ziemi. Jest więc
praca zaszczytem, gdyż upodabnia
człowieka do Boga i włącza czło
wieka w Boże działanie stwórcze.
Fałszywie zatem uważa się nie
raz pracę za fatalne następstwo
grzechu pierworodnego i za karę.
Karą za grzech nie jest praca, ale
związane z nią zmęczenie. Ale
właśnie to zmęczenie nobilitował
Chrystus przez podjęcie swego
krzyża. Swego, a zarazem naszego.
Przez podjęcie krzyża Chrystus nie
tylko odpokutował za nasze grze
chy, ale również staje ramię w ra
mię obok każdego strudzonego
człowieka, dzieląc się z nim swoimi

siłami pod wspólnym brzemieniem
krzyża. Gdy będziemy na pracę
patrzeć poprzez pryzmat Chrystu
sowego krzyża, to wtedy lepiej
będziemy znosić jej dolegliwości
i sumiennie ją wykonywać.
Kończąc homilię, proboszcz pa
rafii złożył Braciom Górnikom
i wszystkim pracującym w gór
nictwie z okazji ich święta naj
szczersze życzenia: Bożego błogo
sławieństwa, zdrowia, opieki Mat
ki Najświętszej i wstawiennictwa
św. Barbary, Ich Patronki.
Serdecznie życzył, by nikomu
z Nich nie zabrakło nigdy pracy i by
nigdy się nie załamywali i potrafili
wszelkie trudności i przeciwności
losu razem znosić i przezwyciężać
pomagając sobie nawzajem, by Ich
ciężka i ofiarna praca przynosiła Im
wiele satysfakcji i zawsze Ich
łączyła oraz pomagała w budowa
niu naszego wspólnego domu, któ
remu na imię Polska.
Homilia została zakończona sło
wami modlitwy do św. Barbary.
Modlono się za całą parafię,
także w intencji Braci Górni
ków, prosząc o potrzebne łaski
i Boże błogosławieństwo dla ży
jących i wieczną radość dla zmar
łych. Nie zapomniano też w mod
litwach o zmarłym pół roku temu
proboszczu śp. ks. Jerzym Biała
sie.
W czasie ofiarowania Górnicy,
na ręce Księdza Infułata i Probo
szcza parafii, złożyli chleb oraz
kosz pięknych kwiatów, który zo
stał ustawiony u stóp św. Barba
ry, ich patronki.
Na zakończenie słowo pozdrowie
nia skierował do wszystkich ze
branych Bp Jerzy Szotmiller, ordy
nariusz diecezji krakowsko-często
chowskiej. Ksiądz Biskup udzielił
też wszystkim obecnym paster
skiego błogosławieństwa.
Zaproszeni goście spotkali się
na plebanii na poczęstunku, pod
czas którego wymieniali wspólne
doświadczenia i cieszyli się spot
kaniem.

W uroczystości uczestniczyło wielu Dostojnych Gości

Ks. Tadeusz Budacz

Z życia Kościoła

Rekolekcje adwentowe w Szczecinie
W sobotnią uroczystość Nie
pokalanego Po częcia N ajśw ięt
szej Maryi Panny, oraz9 grudnia,
w II Niedzielę Adwentu, na
zaproszenie proboszcza para
fii pw. św. Apostołów Piotra
i Paw ła — ks. infułata S ta 
nisława Bosego, głosiłem ad
w entowe nauki rekolekcyjne.
W sobotniej nauce mówiłem,
że najwyższą miarą w ielkości
człowieka jest życie w stanie
Łaski Bożej. Ludzie w obecnych
czasach poszukują w ielkości
w karierze zawodowej, w sławie
i popularności, w bogactwie,
zapom inając o tym, że są to
w artości przemijające. Je d y 
nym dobrem, które nigdy nie
przemija, które zawsze daje
satysfakcję, pochodzić może
tylko od Boga. Je d y n ie Bóg mo
że nam ofiarow ać w artości nie
przemijające. Tym najwyższym
darem i dobrem jest Łaska Boża.

Komunii św. udziela ks. Piotr Mikołajczak

Nauka druga — niedzielna,
bazowała na wezwaniu proroka,
św. Ja n a Chrzciciela: „P rz yg o 
tujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego! Każda dolina
niech będzie w ypełniona, każda
góra i pagórek zrównane, drogi
kręte prostymi, a w yboiste dro
gami gładkimi. I w szyscy ludzie
ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3 ,4n).
Miłym akcentem i niespodzian
ką dla szczecińskich parafian
była wizyta św. Mikołaja, który
wszystkim zebranym wręczyłupominki świąteczne. Organizato
rem i inicjatorem tego miłego
przedsięwzięcia był ks. inf. S ta 
nisław Bosy. Na zakończenie
uroczystości prezes R ad y Pa ra 

Dary od św. M ikołaja rozdają wiernym
panie: Karczewska i Żaglewska

fialnej, pani Helena Karczewska,
w imieniu własnym i parafii,
przekazała upominki wrazzżyczeniami dla Ks. Rekolekcjonisty
i ks. Proboszcza. Dało się zauwa
żyć, że ten gest był mile i życzli

Atm osferę adwentow ych re
kolekcji w parafii pw. św. A p o 
stołów Piotra i Paw ła w Szcze
cinie przedstawiają załączone
zdjęcia.

wie przyjęty przez wszystkich ze

Rekolekcjonista

branych na niedzielnej Liturgii.

Ks. Piotr M ikołajczak

Kościół polskokatolicki pw, św, Ap, Piotra i Pawia
w tematyce pocztówek
Zabytkow a świątynia pw. św. Ap. Piotra i Paw ła
w Szczecinie z r. 1124, pamiątka chrztu Pomorza,
fundacja św. biskupa Ottona z Bam bergu, jest od
ponad 55 lat świątynią polskokatolicką.
M ury świątyni przy pl. Piotra i Paw ła są zabyt
kiem klasy zerowej. B ryła kościoła wrosła pięk
nie w szczeciński pejzaż kulturowy, społeczny
i religijny, czego dowodem mogą być pocztówki
z pozdrowieniami ze Szczecina.

Pozdrowienia
ze
Szczecina

Fot. 1 (od strony lewej) przedstawia obraz baroko
wy z 1703 r. — Ernesta Eichnera. Pełna renowacja i kon
serwacja — w 1996 r. z pom ocą Fundacji Polsko-N iem ieckiej.
Proboszczem parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szcze
cinie jest ks. inf. mgr Stanisław Bosy.

Dekrety Pseudo-lzydora
Starokatolicy uważają, iż roszcze
W XII wieku „dokumenty” te zo
nie papieży do pełni władzy koś stały włączone do powstałego
cielnej nie wynika z ustrojowych
w XII wieku tzw. Dekretu Gracjana,
praw starego Kościoła. Dlatego zbioru praw o decydującym zna
zwolennicy papieskiego centra czeniu dla ustawodawstwa koś
lizmu musieli sięgać po takie cielnego następnych wieków. Na
środki, jak „historyczna fikcja i lite podstawie tych tekstów prawnicy
rackie fałszerstwo” (I. von Dollin- i kanoniści — przede wszystkim na
ger). Jest to trudny problem, który
uniwersytecie w Bolonii — opra
jednak nie powinien być przemil cowali w XII i XIII wieku teore
czany. Bp Urs Kury pisał: „Już na tyczne podstawy nauki o papiestwie.
Soborze powszechnym IV w Chal
Kiedy — wraz z rozwojem schola
cedonie (451 r.) trzeba było zarzu styki — rozwija się teologia, scho
cić legatom rzymskim, że w przed
lastycy w swych dziełach teologi
łożonym przez nich rzymskim
cznych wcale nie poruszali proble
rękopisie 6-ty kanon Soboru Nicej
mu papiestwa.
skiego (325 r.) został rozszerzony
W XIII wieku władza biskupa
przez sfałszowany dodatek: .Koś
Rzymu osiągnęła swój szczyt,
ciół rzymski posiadał zawsze
przyczynił się do tego także
prymat’. Najważniejszymi tego ro Tomasz z Akwinu (zm. 1274 r.),
dzaju fałszerstwami, dokonywa
który przygotował podstawy teolo
nymi aż do XIII wieku włącznie, są giczne monarchiczno-absolutystyczpochodzące z IX wieku .Dekrety
nego prymatu papieża. Nauczał,
Pseudo-lzydora'. Ten zbiór praw,
„że posłuszeństwo biskupowi rzym
powstały najprawdopodobniej we skiemu jest czymś koniecznym do
Francji, zawiera
obok autenty zbawienia” . Tomasz opiera się tu
cznych — około 100 sfałszowa
na sfałszowanych cytatach Cyryla.
nych dekretów papieskich i uchwał Aby uzasadnić doktrynę papiestwa,
soborowych, których powstanie Tomasz korzystał — niczego nie
datowano wstecznie, aż do pierw
podejrzewając — w pracy pt. Spro
szych wieków” .
stowanie błędów greckich z prze
W oparciu o Dekrety Pseudokazanego mu przez papieża Urba
-Izydora (115 całkowicie sfałszo
na IV (zm. 1264 r.) dokumentu
wanych dokumentów biskupów
„Pseudo-Cyryla” . Urs Kury pisał:
rzymskich z dwóch pierwszych
„Nauka Tomasa zawierała w zasa
wieków, poczynając od Klemensa
dzie już wszystkie podstawowe
Rzymskiego oraz 125 autentycz
elementy późniejszych watykań
nych dokumentów) dokonał się skich zasad wiary. Na razie jednak
wielki przełom w dziedzinie pry
uchodziła ona za zwykłą teorię
matu. „Dokumenty” te dowodzą, że szkolną, istniejącą obok innych,
wszystkie sobory uzależnione były
przeciwnych teorii, które aż do
od decyzji papieża. W dekretach
XIX wieku mogły być i faktycznie
Pseudo-lzydora m.in. twierdzi się,
były nauczane” .
że uchwały synodów wymagają
Yves Congar, znany teolog rzym
zatwierdzenia przez papieży,
skokatolicki, zajmując się poję
a sobory powszechne winny być ciem prymatu i nieomylności wśredzwoływane i kierowane przez niowieczu, tak o tym pisze: „Po
papieża, który posiada pełnię wła wszechnie podzielanym zasadni
dzy.
czym przekonaniem jest, że sam
Papież Mikołaj I (zm. 867 r.) przy- Kościół nie może zbłądzić (Albert
jąłzbiór Dekretów Pseudo-lzydora,
Wielki, Tomasz z Akwinu, Bona
twierdząc, że był on przechowy wentura, dekretyści). Rozumiano
wany od najdawniejszych czasów
przez to Kościół traktowany jako
w archiwach rzymskich. Jednak
całość, jako congregatio albo uniw pełni wykorzystano te teksty
versitas fidelium . Ta lub inna część
dopiero za Grzegorza VII (1073
Kościoła może błądzić, nawet
-1085 r.) Korzystając z tych dekre
biskupi, nawet papież; Kościołem
tów, Grzegorz VII wydał „D ictatus
mogą wstrząsać burze — on i tak
Papae”, tekst składający się z 27 ostatecznie pozostanie wierny. Cy
krótkich zdań (z marca 1075 r.),
tuje się w związku z tym szczegól
dotyczący m.in. prymatu papieża,
nie Mt 28, 20, a nawet Mt 16, 18;
jego nieograniczonej władzy.
Łk 22, 32; J 16, 13. Wychodząc od I

tego podstawowego przekonania,
które odnosi się do Kościoła, for
mułuje się inne twierdzenia, odno
szące się do tej czy innej instancji
w obrębie hierachii” . A dalej Y. Con
gar pisze: „Niezwykle liczne są na
początku XVI wieku świadectwa
żywionej przez wiele umysłów nie
pewności co do prymatu papieża
jako boskiego prawa, a szczegól
nie jego nieomylności. Kościół był
nieomylny, ale kto był dokładnie
podmiotem tej nieomylności? Nie
pewność, a nawet spory dotyczące
tego punktu ciągną się aż do
połowy XIX wieku. Istniała jedna
pewna tradycja, tradycja nieomyl
ności Kościoła. Rozpowszechnio
na jest ona w dalszym ciągu (...).
W atmosferze nad wyraz silnego
w obliczu reformacji akcentowania
autorytetu i posłuszeństwa, nie
omylność Kościoła ewoluuje wyraź
nie i omalże wyłącznie w kierunku
nieomylności pasterzy, a w szcze
gólności papieża” .
Zdaniem Y. Congara, należy
więc powrócić do tradycji nie
omylności Kościoła; jest to powrót
do nauki, która nigdy nie wygasła
w Kościele starokatolickim.
Papieskie roszczenie do pry
matu, zdefiniowane przez Vaticanum I z pominięciem uzasadnienia
z Pisma Świętego i Tradycji apo
stolskiej, utrwaliły się — zdaniem
teologów starokatolickich — przy
pomocy niehistorycznych tekstów.
Urs Kiiry pisał: „Nawet uwzględ
niając wiele zasługujących na sza
cunek motywów (m.in. autentycz
nej troski o jedność Kościoła) i przy
założeniu, że niektóre sprawy są
historycznie sporne, to jednak
pozostaje faktem, iż papiestwo
kurialne w jego dzisiejszym kształ
cie pozbawione jest historycznych
podstaw, na podstawie których
wysuwa swe roszczenia. Jednak
nie na to należy tutaj położyć
główny nacisk, ale na tę nie zawsze
dostatecznie docenianą okolicz
ność, iż pod wpływem tego niehistorycznego, wyłącznie kanoniczno-abstrakcyjnojurysdycznego myśle
nia, dokonała się prawie niezauwa
żalna zmiana samego pojęcia
Kościoła. Zmiana ta w konsekwen
cji musiała doprowadzić do całko
witego zerwania z ustrojem zarów
no starego Kościoła, jak również ze
strukturą Kościoła Wschodniego” .

6 stycznia — Uroczystość Trzech Króli

Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej
„Gwiazda (...) wskazywała drogę, a doszedłszy do miej
sca, gdzie było Dziecię, zatrzymała się...”. W ten sposób to
właśnie do ubogiej stajenki trafiło trzech Mędrców, którzy
„ujrzeli Dziecię z Maryją, Matką Jego i upadłszy, oddali Mu
pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli Mu złoto,
kadzidło i mirrę” (M t 2, 8-11).
Gwiazda towarzyszyła narodze
niu Zbawiciela, wskazywała drogę,
prowadziła do groty, w której przy
szedł na świat Chrystus. Do dziś
gwiazda betlejemska stanowi nie
wyjaśnione zjawisko; natury tego
zjawiska nie udało się nikomu
wyjaśnić. Ewangelista Mateusz
używa wyrażenia „gwiazda” . Mogło
to być cudowne zjawisko świetlne,
unoszące się niezbyt wysoko nad
ziemią. Gdyby to była konstelacja
gwiazd na większej wysokości — to
jak wytłumaczyć blask, zatrzyma
nie się „gwiazdy” nad grotą lub sta
jenką, w której narodził się Pan?
Żadne ze snutych przez astrono
mów przypuszczeń nie daje się
jednak logicznie wytłumaczyć.
Wiedzeni blaskiem gwiazdy przy
byli do Betlejem Magowie ze
Wschodu. Nie byli oni królami;
greckie określenie „mag” oznacza
bowiem uczonego wschodniego.
Mogli więc owi trzej Mędrcy przy
chodzić z Babilonii lub Persji. To,
co opisuje Ewangelista, działo się
w czasach, kiedy bardzo mało
znano kraje Wschodu, zbyt mało,
by ustalić prawdziwą ojczyznę
Mędrców. Ważne jest jednak, że
rzeczywiście przybyli oni z bardzo
daleka i że byli przedstawicielami
świata pogańskiego. Jedynie bo
wiem naród izraelski był w owych
czasach oazą, w której przecho
wywała się wiara w jednego Boga.
Dlaczego trzech Mędrców nazy
wamy popularnie trzema Królami?
Otóż przemianowanie to dokonało
sięzapewne pod wpływem wcześniej
szych proroctw oraz psalmów, za
powiadających, iż „Królowie Tarsis i wyspy przyniosą dary, królo
wie Arabów i Saby przywiozą
upominki” . Według pism Ojców
Kościoła oraz przekazów sztuki
starochrześcijańskiej, było ich
trzech. W IX w. pobożność chrześci
jańska nazwała ich Kacprem, Mel
chiorem i Baltazarem. Tradycja
głosi, że weszli do Jerozolimy
Bramą Wschodnią, podążając wciąż
za blaskiem gwiazdy, której poja-

wienie się uznali
za znak narodzin nowegc>, potężnego kró
la. Świadczą o tym
wyraźnie ich słowa:
„Gdzie jest ten nowo
narodzony król ży
dowski? Widzieliśmy
bowiem Jego gwiazdę
na Wschodzie” (Mt 2,
2).

U starożytnych uczo
nych (a więc i u ma
gów Wschodu) zja
wiska gwiezdne ucho
dziły za pewne, pełne
znaczeń znaki Nie
bios. Musieli więc Ma
gowie — jako znawcy
przyrody — zwrócić
pilną uwagę natę nie
zwykłą gwiazdę. Narodzinom króla
Aleksandra Wielkiego towarzy
szyła największa koniunkcja Jo 
wisza i Saturna, a więc — wielka
gwiazda. Według wierzeń ówczes
nych ludzi, to samo należało się
i drugiemu wielkiemu królowi Wscho
du — Mesjaszowi. Magowie, zajmu
jąc się astrologią, z biegu gwiazd
tłumaczyli wszystko. Widząc więc
nadzwyczajne zjawisko świetlne,
uznali w nim zapowiedź przyjścia
naświat oczekiwanego Zbawiciela.
Oczekiwanie na przyjście Zbawi
ciela było powszechne wówczas
i wśród innych narodów, nie tylko
u Żydów.
„Na całym Wschodzie panowało
ogólnie przyjęte i powszechnie
zakorzenione przekonanie, oparte
na starodawnych przepowiedniach,
że w tym czasie miał z Judei wyjść
władca potężny, który zapanuje
nad światem. Tacyt, Swetoniusz i Jó 
zef Flawiusz w identycznych nie
mal słowach donoszą o tym mnie
maniu, że zdają się opierać na
jakimś wspólnym źródle... Cycero
(prawnik rzymski) i Wirgiliusz
(rzymski poeta) również wspomi
nają, że za ich czasów myśl ta
zaprzątała ludzkie umysły”... Pod
stawą tego przekonania o przyjściu

na świat Zbawiciela były również,
oprócz przepowiedni i proroctw
Starego Testamentu— słowa z Księ
gi Liczb: „Wzejdzie gwiazda z Jaku
ba, powstanie berło z Izraela” (L24
17).
Ludzkie oczekiwania i nadzieje
nie zostały zawiedzione. Mędrcy
oddali Dzieciątku pokłon w sposób
praktykowany na Wschodzie —
a mianowicie, padając przed Nim
na twarz. Ten pokłon w Ewange
liach zawsze oznacza uwielbienie
i cześć należną Bogu. Także dary
złożone przez Mędrców oznaczają,
że uznali Dziecię za Króla, Boga
i Człowieka zarazem.
Mędrców ze Wschodu cecho
wała głęboka wiara w to, że wzywa
ich sam Bóg. Ta wiara dodawała im
sił, nie pozwalała zwątpić, załamać
się czy zrezygnować. Daleka, nie
pewna droga wymagała bowiem
od nich tyle ofiary i poświęceń.
Rozterki i niepokoje, gdy tracili
gwiazdę z oczu... Podejrzliwość
i niepewność na dworze Heroda...
Wiara doprowadziła Mędrców do
ubogiego Betlejem i kazała złożyć
pokłon Dziecięciu. Dlatego też na
zawsze pozostaną oni wzorem naj
głębszej wiary, a zarazem prostoty
i pokory.

Polskie tradycje

Rodzina
ród
krewni
Styczeń — już od pierwszego
dnia — obfituje w spotkania ro
dzinne, bo to i Nowy Rok,
i Trzech Króli, i wreszcie —
karnawał. Nadarzają się więc
okazje do spotkań rodzinnych,
z bliższymi i dalekimi krewny
mi. Początek roku to czas rów
nież spotkań towarzyskich, czas
omawiania planów na rozpoczy
nający się właśnie rok, czas
wspomnień, czas porównań i róż
nych refleksji.
Czy rodzina w dawnej Polsce
też spotykała się jedynie oka
zjonalnie, czy też związki te były
silniejsze. Jak to było dawniej,
przed wiekami?
Rodzina w Polsce była zawsze
podstawową organizacją społecz
ną, a więź pokrewieństwa silniejsza
ponad inne łączniki. Rodzina two
rzyła całość, na tie której dopiero
występowała jednostka. Rodzina
odgrywała rolę polityczną, prowa
dziła gospodarstwo, była wreszcie
zespołem współżyjących najbliżej
ludzi. Oczywiście, takie znaczenie
miała rodzina tylko wśród szlachty
i patrycjatu miejskiego, ale prze
cież tylko tam były tradycje i am
bicje społeczne.
Już sama bogata terminologia
rodzinna świadczy, że do stosun
ków pokrewieństwa przywiązywa
no znaczną uwagę. W osiemnastym
wieku rozpowszechniły się nie
polskie nazwy: szwagier i kuzyn, co
było dowodem słabnącego zaintere
sowania dla związków rodzinnych;
ale tam, gdzie dawna tradycja by
ła żywa, bardzo dokładnie określa
no stopień pokrewieństwa czy po
winowactwa. Tak więc brat męża zwał
się dziewierz; brat żony — szurzy;
siostra męża — żołwica; siostra żo
ny — świeść; żona brata męża — jątrew; rodziców męża zwano świekra
mi; rodziców żony — teściami.
Pokrewieństwo liczono po ojcu
i matce, czyli — jak powszechnie
mówiono — po mieczu i kądzieli,
przy czym większą uwagę przywią
zywano do krewnych ojca, noszą

cych bowiem to samo nazwisko
i pieczętujących się tym samym
herbem.
Krewni występujący razem ak
centowali swą rodzinną łączność,
zwłaszcza jeśli jeszcze do tego
nosili to samo nazwisko. Obowiąz
kiem ich była wzajemna pomoc —
i to zarówno w sprawach gospodar
czych, jak osobistych i publicz
nych. Krewni występowali jako
świadkowie, rzecznicy, opiekuno
wie, przy działach rodzinnych, przy
postępowaniu spadkowym zaś wy
stępowali jako doradcy, rzeczo
znawcy czy mediatorzy.
Na oznaczenie wszystkich krew
nych — choćby tych najdalszych
nawet — związanych tradycją
wspólnego pochodzenia, używano
słowa „ród”.
Ród był czymś obszerniejszym
niż rodzina, obejmującym kilka
naście, a nawet kilkaset rodzin, ale
zarazem czymś
nieokreślonym,
jakby legendarnym, podobnie jak
legendarny był często założyciel
rodu. Za czasów piastowskich ród
był bardzo silną organizacją. Wte
dy to bowiem rycerstwo szło do
boju całymi rodami, a ród miał zna
czenie polityczne i gospodarcze.
Ale już w szesnastym wieku była to
tylko nazwa, odpowiadająca ogól
nemu poczuciu współprzynależności. Jedni za ród uważali wszystkich
noszących to samo nazwisko, inni
mieli dokładniejsze tradycje i łą
czyli razem rodziny o różnych
nazwiskach; byli wreszcie tacy, co
za jeden ród uważali wszystkich
współherbowców.
Nazwiska ustalały się w ciągu
szesnastego wieku, toteż dużo
było zamieszania i niepewności co
do genealogii (zwłaszcza uboższej
i niepiśmiennej szlachty). Metryki
prowadzono dość niedbale, wiele
z nich ulegało zniszczeniu przez
pożary czy też ginęło podczas
wojen. Jeśli rodzina była rozrzu
cona po różnych ziemiach Rze
czypospolitej, trudno było czasem
stwierdzić, czy w danym przy
padku naprawdę zachodzi pokre
wieństwo pomiędzy szlachtą noszą

cą to samo nazwisko; zwłaszcza że
nazwiska powtarzały się często
i niejednokrotnie się zmieniały.
Tradycja rodzinna zmieniała się
często w legendę. Często próbo
wano nawiązać do historycznych
postaci i wyprowadzać fikcyjne
genealogie. Nie brakowało też jed
nostek bardzo przedsiębiorczych,
które świadomie przyznawały się
do pokrewieństwa z rodzinami
0 tym samym lub podobnym na
zwisku, aby pozyskać ich przyjaźń
1 protekcję, albo też otoczyć się
ich splendorem. Na wielką skalę
praktykowali te fałszerstwa ci,
którzy będąc z pochodzenia plebejuszami, pragnęli uchodzić za
szlachtę. Taką drogą bardzo wie
lu włościan czy mieszczan weszło
w szeregi szlachty.
Magnatom łatwiej było obronić
się przed pseudofamiliantami, ale
średnia czy drobna szlachta była
zupełnie bezsilna wobec zręcznych
dorobkiewiczów. Najczęściej zresz
tą bywało tak, że dana rodzina
istotnie uwierzyła wywodom rze
komego krewnego i nawet za nim
świadczyła. Bywały także i przy
padki przekupienia za fałszywe
świadectwo.
Podstawą organizacji rodzinnej
była władza ojcowska — patriar
chat. We wcześniejszych czasach
ojciec był bezwzględnym panem
całej rodziny — dowolnie rozpo
rządzał żoną i dziećmi, miał prawo
zupełnie swobodnej decyzji. Stop
niowo te stosunki zaczęły się
zmieniać i władza ojcowska nie
przestając być bardzo znaczną, nie
była już tak bezwzględna. Prawo
zaczęło coraz to istotniej regulo
wać stosunki między małżonkami,
a także między rodzicami a dzieć
mi. Znane były przypadki odebra
nia ojcu opieki nad synem przez sąd.
Cześć dla ojca była zawsze bar
dzo wielka w dawnej Polsce. „Pa
nem ojcem" nazywały go dzieci.
Młodzież, choćby najbardziej nie
sforna, uciszała się na widok ojca,
nie mówiono głośno, w jego obec
ności nie odważano się siadać.
Należnym powitaniem ojca było

pocałowanie jego ręki, objęcie za
kolana; w szczególniejszych przy
padkach także i do nóg padano.
Nauki religijne łączyły się z tra
dycją rodzinną, nakazującą bez
względną cześć dla ojca. Odmowa
błogosławieństwa ojcowskiego ozna
czała nieszczęście. Zakaz ojcowski
zamykał wszystko. Nie było tu moż
liwości sprzeciwu, a zakaz ten
obowiązywał dzieci nawet te do
rosłe. Zakazy dotyczyły nie tylko
drobnych spraw życia codzien
nego, ale także spraw majątko
wych, matrymonialnych, wyboru
zawodu itd.
W domu, w którym mąż o wszyst
kim decydował, żona mogła być
tylko na drugim miejscu. Poruczano jej dozór nad dziećmi, nad
częścią domu i częścią gospodar
stwa. Żona najczęściej nie brała
udziału w życiu towarzyskim, nie
wiedziała nic o zajęciach i kłopo
tach męża, często nawet mieszkała
wraz z młodszymi dziećmi pod tym
samym dachem co mąż, ale z dale
ka od niego.
Stanowisko kobiety w rodzinie
decydowało o jej stanowisku towa
rzyskim i społecznym. Dopóki
żona była ślepo posłuszna mężowi
i miała wyznaczony wąski zakres
działania w gospodarstwie i w izbie
dziecinnej, nie mogła być, oczy
wiście, ozdobą towarzystwa, nie
mogła odbierać hołdów i zabierać
głosu w towarzystwie.

Dziewczęta wychodziły za mąż
bardzo wcześnie; mariaż trakto
wano często jako interes, czy to
bezpośrednio finansowy, czy to
przez pozyskanie koligacji, które
taką odgrywały rolę. Nie liczno się
więc z upodobaniami ani wiekiem
córek. Minęły co prawda czasy
średniowiecza, w którym dzieci
łączono ślubem kościelnym, ale
i tak wiek panny młodej bywał
zazwyczaj bardzo młody (wycho
dziły za mąż często 13-14-letnie dziewczęta). Obok całkiem
młodych mężatek spotkać też
można było panny młode w dość
podeszłym
wieku.
Oczywiście,
tam gdzie posag i koligacje
wchodziły w grę, wiek schodził
na dalszy plan i niejednokrot
nie mąż był znacznie młodszy od
żony.
Mężczyźni żenili się rozmaicie,
przeważnie dość późno. Służba
dworska, wojaczka, podróże, życie
w wesołej kompanii, wreszcie
oczekiwanie schedy — oto czyn
niki opóźniające wiek żeniaczki.
Bywało więc często, że człowiek
już bardzo doświadczony, często
przeżyty, osiadał na wsi po burz
liwym życiu i zaczynał życie
spokojne od mariażu. Gospoda
rzenie na wsi wymagało ręki ko
biecej, a wiek nieco podeszły
domagał się troskliwej opieki, to
też nigdy nie było za późno na kon
kury.

Nierówność stanu była istotną
przeszkodą do zawarcia małżeń
stwa. Dawniej, w średniowieczu,
na różnice stanu nie kładziono tak
wielkiej wagi, szlachcic żenił się
z mieszczką czy włościanką, ale
w miarę pogłębiania się dystansu
stanowego coraz to usilniej wy
strzegano się mezaliansu.
Małżeństwa kojarzyli
rodzice.
Długie rozmowy domowe i pertra
ktacje rodzin doprowadzały do
postanowień, wobec których zwła
szcza córki musiały być posłuszne.
Zresztą dziewczęta, troskliwie izo
lowane w domu i co najwyżej na
pewien czas oddawane do klasz
toru na naukę, przywykły ślepo
słuchać rodziców, były więc cał
kowicie uzależnione od ich woli.
Koligacje i majątek były naj
częstszymi i podstawowymi warun
kami dojścia do skutku małżeń
stwa.
Rodzeństwo na ogół lubiło się
i żyło bardzo zgodnie. Od małego
wszczepiano w dzieci pojęcia o bli
skości pokrewieństwa, nakazywa
no im wspólnie dbać o honor
rodziny, popierać się.
W dawnej Polsce przywiązy
wano dużą wagę do przyjaźni
wewnątrz rodziny, do wzajemnego
szacunku i życia w zgodzie. Zresz
tą bardzo często bracia osiadali
na pobliskich folwarkach i żyli
w najlepszych stosunkach sąsiedz
kich.

POLONEZ - taniec polski

Krasickiego — i powiadają, że to
nie taniec, ale przechadzka w takt.
Niechże i tak będzie, ale kiedy ta
przechadzka i tańczącym miła i pa
trzącym, na cóż nią gardzić!” .
Polonez przetrwał całe wieki.
Uwiecznił go nawet w swym poemacie
„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz.

Już od wieków najbardziej uro
czystym i reprezentacyjnym tań
cem polskim był polonez. I dzisiaj
też właśnie polonezem rozpoczy
nają się większe bale.

Świadectwa z dawnych wieków
potwierdzają skromność i dostoj
ność polskiego tańca. Zaczynano
nim zabawę. Brali w nim udział
wszyscy, nawet i starzy, przy czym
ważną rzeczą była procedencja,
kto w której parze z kim tańczy.
Taniec był posuwisty, poważny;
dziwili się obcy, patrząc na tę
dziwną powagę w zabawie. Taniec
zaczynają starzy senatorowie i wie
kowe panie — pisze Kasper Tende, skarbnik króla Jana Kazimie
rza (1686 r.) — tańczy się tak
spokojnie i skromnie, że można by
uważać go za procesję mnichów i za
konnic; stopniowo dopiero atmosfe
ra się ożywia i zabawa kończy się
wielkim hałasem.
Nie znam tańca — notuje kroni
karz poselstwa pani de Guebriant —
który by tak uprzejmość, powagę
i przyjemność wraz łączył. Tańco
wali w okrąg, zwykle dwie kobiety

były razem, potem dwóch mężczyzn
i tak ciągiem. Pierwsza część polega
ła na pokłonach, potem na krokach
do miary i muzyki przystosowanych.
Czasami dwie damy będące na czele
znienacka środkiem się śpieszniej
zwracały, niby chcąc uniknąć kawa
lerów idących za nimi. Nic w tań
cach tych nie upatrzyłem, czemu by
przymówić można, tylko żem zawsze
widział prawie jeden rodzaj tańca;
później przekonałem się, że wszyst
kie są w Polsce znane.
Pomimo manii cudzoziemczyzny „polski” nie tylko przetrwał
przez wieki, ale nawet przeszedł za
granicę, gdzie przez pewien czas
był wcale modny; nawet sam król
Stanisław August Poniatowski (tak
niechętny rodzimemu obyczajowi)
tańczył czasem poloneza. Taniec
trwał długo; przerywano go cza
sem dla wypoczynku i pokrzepie
nia się, po czym tańczono dalej.
W zapiskach z r. 1788 czytamy:
„Zaczął się bal etykietalnie od uro
czystego polskiego, który trwał
może dwie godziny”.
„Ganią niektórzy nasz taniec
polski — rezonuje pan Podstoli

Patrzcie, patrzcie młodzi!
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!

(ilustracja Andriollego
do „Pana Tadeusza" A. M ickiewicza)
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Na pewno każdy z nas posiada
talię kart do gry. Proponujemy dziś
noworoczną zabawę z kartami.
Należy wyjąć 8 podanych niżej
kart, ułożyć w dwóch rzędach,
a potem szybko, bez zastanowie
nia, wybrać jedną kartę. Następ
nie przeczytajcie, co dana karta
oznacza.
Wybieramy 8 kart:
1. Dama kierowa; 2. As treflowy;
3. Dżoker; 4. As karowy; 5. Sió
demka pikowa; 6. Walet pikowy;
7. As kierowy; 8. Król karowy;
A teraz zdecydowanie wybiera
my jedną z nich.

Co karty
oznaczają
1. Dama kierowa: Przywiązujesz
ogromną wagę do spraw uczucio
wych. We wszystkich twoich poczy
naniach widać elementy pasji
i zaangażowania. Nie zawsze kie
rujesz się logiką i praktyką
życiową. Impuls — to twój pierw
szy odruch i refleks. Ale mimo
swej witalności, często czu
jesz się osamotniony i przeży
wasz mocno rozczarowania. Długo
szukasz zrozumienia i bratniej
duszy.
2. As treflowy: Masz w naturze
swojej duży ładunek energii, prze
chodzący nawet czasami w agre
sywność, co nie pomaga ci w kon
taktach z ludźmi. Potrafisz zra

żać — bezwiednie nieraz także
i życzliwe ci osoby. Twoja gwał
towność ma i pozytywne aspekty.
Pracujesz z wielką energią, uczci
wie głosisz swe poglądy, ujmujesz
się za skrzywdzonymi. Jesteś ra
czej konserwatywny, unikasz wiel
kich, hałaśliwych przyjęć. Często
wybierasz samotność.
3. Dżoker: Twoja życiowa mak
syma to wolność i swoboda. Nie
chcesz żadnych więzów, a jeśli już
je posiadasz — buntujesz się i by
wa, że wielokrotnie te więzy zry
wasz. Nie zawsze jesteś odpowie
dzialny, pracujesz nieregularnie,
ale z temperamentem i inicjaty
wą. Zmieniasz zainteresowania,
partnerów. Masz dziwne zamiłowa
nia. Posiadasz przy tym dużą fan
tazję, duże zdolności, ale nie
zawsze osiągasz to, czego prag
niesz.
4. As karowy: Oczekujesz ciągle
czegoś nadzwyczajnego. Nie mo
żesz pogodzić się z myślą, że życie
codzienne jest właściwie mono
tonne. Masz naturę tajemniczą
i zdolność przewidywania. Nie
jesteś zadowolony z siebie, ani
z otoczenia. Ale taka postawa
pomaga ci w osiągnięciu ambit
nych celów. Jesteś zresztą wielo
kierunkowo uzdolniony. Czy jed
nak, mimo swoich wysiłków, nie
stąpasz czasem po chmurach?
Więcej realizmu!
5. Siódemka pikowa: Jesteś
człowiekiem pogodnym, pełnym
optymizmu, łatwo jednak ulega
jącym złym nastrojom. Szybko
darowujesz winy. W twoich poczy
naniach jest trochę słomianego
ognia, zapalasz się, angażujesz
i często — wycofujesz. Niecier
pliwość to druga twoja wada.

Ale wady rekompensujesz miłym,
sympatycznym podejściem do lu
dzi, serdecznością i życzliwoś
cią.
6. Walet pikowy: Jesteś nie
śmiały, spokojny i niekonfliktowy.
Boisz się podejmowania decyzji,
nie lubisz nerwowych nastrojów,
szukasz samotnego azylu, a w każ
dym razie — tylko nieliczni mają
szczęście być twoimi przyjaciółmi.
Wrażliwość charakteru skłania cię
do prac twórczych. Trudno dosto
sowujesz się do otoczenia i rzadko
ofiarowujesz swoje serce. Ale, gdy
to zrobisz — obdarzasz uczuciem
po królewsku.
7. As kierowy: Jesteś suro
wym moralistą, trochę rygorystycz
nym w postępowaniu. Ostro wi
dzisz wady u swoich bliźnich.
Jednak nie tracisz poczucia spra
wiedliwości. Często zajmujesz
stanowiska kierownicze, bowiem
jesteś człowiekiem zorganizowa
nym, odważnym i solidnym. Spo
łecznie — jesteś niezwykle ce
nioną jednostką. W uczuciach —
nie zawsze znajdujesz zadowole
nie.
8. Król karowy: Twoje główne
zalety to praktyczność i realizm.
Radzisz sobie we wszystkich oko
licznościach. Z klęsk życiowych
zawsze wychodzisz zwycięsko.
Nadajesz się do życia rodzinnego,
kochasz dom, dzieci, przyrodę.
Masz w naturze coś opiekuńczego,
coś, co zyskuje ci zawsze ludzką
wdzięczność. W sprawach uczu
ciowych jesteś — o dziwo — wy
bredny i niestały.
A teraz: Radzimy potraktow ać te
nasze noworoczne wróżby z przy
mrużeniem oka!

Filmowa wersja „Zemsty” A. Fredry w reżyserii A. Wajdy
Andrzej Wajda przygotowuje się do ekranizacji „Zemsty” Aleksandra Fredry. Zdjęcia zaczną się już w lu
tym br.
A oto gwiazdorska obsada głównych ról: Cześnik — Janusz Gajos, Papkin — Roman Polański, Dyndalski —
Daniel Olbrychski, Rejent — Andrzej Seweryn, Podstolina — Katarzyna Figura, Klara — Agata Buzek,
Wacław — Rafał Królikowski.
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Noworoczna
zabawa

Janusz Gajos

14

Andrzej Seweryn

Roman Polański

D aniel O lbrychski

Katarzyna Figura

Agata Buzek

Rafał K róliko w ski

Nadszedł STYCZEŃ...
Nazwy polskich
miesięcy

Dzień Babci

•

—

czas do życzeń.

*
*
G d y na N o w y R ok jasn o — w g um nach będzie ciasno.

*
G d y N o w y R ok m glisty — je ść będą zb o że glisty.

*
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*
Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje,
rzadko p o m yśln y rok nam obiecuje.

*
G d y Trzej Królowie pogodą obdarzą, nie zasypiaj ranka gospodarzu.

*
G ry Trzech K ró li m rozem trzyma, będzie jeszcze długa zim a.
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Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat —
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M iesiąc styczeń

Na N o w y R ok — przybyło dnia na baran i skok.
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im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
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Przysłowia na styczeń

N o w y R ok p o g o d n y — z b ió r b ędzie dorodny.

rodzina

•

Czy są jeszcze na świecie takie
prawdziwe babcie, o jakich czyta się
w dawnych opowieściach lub słucha
w przekazach starszych osób?
Większość współczesnych babć
to aktywne, ciągle jeszcze młode
kobiety, które pracują zawodowo,
udzielają się społecznie i star
cza im jakoś czasu, aby pomagać
dorosłym już dzieciom. A jednak...
Chociaż typowa babcia z dzie
cięcych baśni, okutana w ciepły
szal, wtulona w bujany fotel i zaw
sze pogodna należy już do prze
szłości, to jednak nie brakuje
jeszcze starszych, steranych ży
ciem kobiet, które pomimo posia
dania dzieci, wnuków, prawnuków,
czują się samotne i opuszczone.
Niektóre z takich osób mieszkają
wspólnie z rodziną córki lub syna.

CIEKAWOSTKI

21 STYCZNIA

•

Nazwy polskich miesięcy — jak
informuje Kalendarz Duńczewskiego na rok 1761 — „mają denomi
nację od terminów niektórych
okoliczności. Jako Styczeń, że
styka się z przyszłym miesiącem,
którego też zatykano, nie umiejąc
pisać, to jest znaczono stacje na
konsystencję zimową wojska, któ
ra się zowie staliva. Luty jakoby
stanowiący lody, iż zlutowania nad
srogością zimy potrzeba było, dla
lepszej odzieży, dla czego przys
łowie dawne: Luty wdziej buty.
Marzec częścią od marsa zacho
wuje imię, iż podczas niego naka
zywano ekspedycje marsowe. Kwie
cień zowie się od wynikających
bardzo wcześnie kwiatów i drzew
kwitnących. Maj od zieloności
nazywa się, gdy już szalasze woj
skowi ludzie mieli czym maić, to
jest od słońca zastawiać i cienie dla
swojej wygody robić. Czerwiec
nazywany, iż robak czerw rze
czony, najbardziej na ten czas
toczy drzewa i w nich mnoży się
operacją rozgrzanego słońca. Li
piec od lipy nazwany, podczas któ
rego na lipy spada żyzna rosa do
brania miodu przez pszczoły, i dla
tego miód wtenczas pobierany lipcem się zowie, bardzo przedni.
Sierpień od sierpa nazywa się, iż
tego miesiąca, co żywo, bierze się
do żniwa, by zboża z pola zebrano.
Wrzesień od wrzesienia, alias
wrzosów, badela czy chrostu
nazywa się, które, gdy wypali na
wiosnę, we wrześniu grzyby rodzą
się do pożywienia ludzkiego. Paź
dziernik zowie się od paździerza

spod cierlic i międli pochodzącego
podczas wyprawiania lnów i konopii wtym miesiącu. Listopad od liś
cia opadania liczono, jakoby list
opad, zowie się. Grudzień od grudy
natenczas mrozem błot ściągnionych nazywa się.
Te imiona miesiące wzięły od
prostego pospólstwa, gdy jeszcze
żadnych nauk nie było ani kalendarzów, tylko po nowiach miesiąca
(księżyca) miarkowali się.
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Babcie mieszkające współ niez dzieć
mi są sercem domu. Niestrudzoną, cierpliwą krzątaniną tworzą niezbędną
dla dorosłych i dla dzieci atmosferę.
Są niezastąpione i... niedocenione.
Tylko wnukowie wiedzą iczują, jak wie
le znaczy obecność babci przy wieczniezmęczonych i rozdrażnionych ro
dzicach, którzy mają swoje lepsze
i gorsze dni oraz swoje humory.
W swoich wnukach babcie idziadko
wie odkrywają odnawiającą się mło
dość świata. M iłość, jaką starsze pokoleniedarzy najmłodszych, jest praw
dziwie bezinteresowna i karmi się wy
łącznie radością uczestnictwa w ich
zaczynającym się dopiero życiu.
Los wielu babć jest jednak bardzo
ciężki. Wbrew wyobrażeniom o ro
dzinnym klimacie, te starsze kobie
ty są traktowane jako bezpłatne po
moce domowe. To one, mimonie naj
lepszego zdrowia, robią swym dzie
ciom codziennezakupy, gotują, dba
ją o wnuczęta, mają cały dom na
głowie, a w zamian nie spotykają
ich żadne przyjeności. Najczęściej
nie mają też własnych pieniędzy,
bo całą rentę lub emeryturę zabie
ra rodzina, która uważa, że te ko
biety nie muszą już sobie niczego
nowego kupować. Chodzą zatem
w starych, znoszonych, niemodnych
rzeczach, a o czymśtakim, jak fryz
jer czy kosmetyczka zdołały już
całkowicie zapomnieć.
Pomyślmy o tym w Dniu Babci.
Czy tak właśnie wygląda sytuacja
matki żony lub męża w Waszym
domu? Uwaga! — na jej losy patrzą
dorastające dzieci. I taki właśnie
los zgotują w przyszłości Wam —
dzisiejszym rodzicom.
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• Szyby w oknach nie będą
zamarzać, jeśli przetrzemy je spiry
tusem denaturowym z dodatkiem
kilku kropli gliceryny.
• Chcąc odświeżyć zimą po
wietrze w mieszkaniu, w którym
grzeją kaloryfery, należy ustawić
w kącie pokoju talerz wypełniony
płatkami zwiędłych róż.
• Aby usunąć z piekarnika
brzydkie zapachy, wystarczy wsta
wić do niego wysoki rondel lub
blaszany pojemnik z wodą, do któ
rej należy wrzucić skórkę z poma
rańczy i cytryny.
• Jeśli zimą na klatce scho
dowej jest bardzo zimno, trzeba
framugę drzwi obić od zewnątrz
paskami wojłoku lub filcu.
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Rady
praktyczne

Zimowe
trzepanie dywanów
Zima — zwłaszcza ta śnieżna —
daje doskonałą okazję do należy
tego wytrzepania dywanów, bo
wiem dywany najskuteczniej trze
pie się właśnie na śniegu.
Kładziemy dywan zawsze lewą
stroną do góry i staramy się kil
kakrotnie zmieniać miejsce trze
pania, tak aby zawsze odbywało się
to na świeżym, czystym śniegu. J e 
żeli dywan stanie się wilgotny, na
leży go po oczyszczeniu powiesić
na kilka godzin w przewiewnym
miejscu.

Co kupić
dziecku: kanarka
czy żółwia?
Ptaki nie lubią przenoszenia ich
klatki, a papużki i kanarki powinny
żyć w parach. Żyją kilkanaście lat,
a rozstanie z właścicielem mogą
przypłacić chorobą.
Żółwie żyją nawet 50 lat. Trzeba
pamiętać o starannie dobranej die
cie i odpowiedniej temperaturze
i wilgotności pomieszczeń.
Świnki morskie i króliki minia
turki mogą wędrować po całym
mieszkaniu, lecz — niestety — bru
dzą w najmniej oczekiwanych miej
scach. Żyją około 3 lat.

Myszki, chomiki i szczury rów
nież żyją 3 lata. Powinny mieć
klatki, gdyż pozostawione na wol
ności mogąsię wcisnąć wzakamarki bez wyjścia, pogryźć np. prze
wody elektryczne lub mogą zostać
przypadkowo podeptane.

Czy wierzysz
w gusła?
Jeśli czarny kot przebiegnie ci
drogę, co wtedy robisz? Zatrzymu
jesz się, idziesz inną drogą czy nie
zwracasz uwagi na czarnego kota
i idziesz dalej, jakby nigdy nic?
Jedni ludzie są przesądni, inni zaś
nie przywiązują wagi do guseł. Ja 
ko ciekawostkę przypomnimy, że
czarny kot był — jak dawniej wie
rzono — czwartym wcieleniem szó
stego diabła, Koffela, i po spotka
niu z nim należało wymówić 24 za
klęcia składające się z 24 wyrazów
i dokonać trzech obrotów, zgod
nych z ruchem Słońca, poczynając
od kierunku, z którego nadbiegł
kot.
Wszyscy — półżartem — odpukujemy w niemalowane drzewo, ale
zapominamy o tym, by przed od
pukaniem złożyć na krzyż palec
serdeczny prawej ręki i wskazują
cy — lewej. To, podobno, poma
ga.

Prezenty —
przyjemność
czy kłopot?
Kupując prezent starajmy się,
aby obdarowany nie dostał od nas
piątego kalendarza na przyszły rok,
czy czwartego zestawu kosmety
ków. Jeśli chcemy kupić książkę,
najbezpieczniejsze będzie wybra
nie któregoś ze wspaniałych wy
dawnictw encyklopedycznych.
Możemy podarować znajomemu
panu wykwintny trunek. Będzie
elegancko, jeśli ozdobimy go
banderolą z zabawnym tekstem.
Dla znajomych mających dzieci
w wieku „telefonicznym” świetnym
prezentem może być trzyminutowa klepsydra, którą stawia się przy
telefonie.
Pamiętajmy jednak, że niezależ
nie od tego, co kupimy, warto do
prezentu dołączyć karteczkę z ład
nie napisanymi życzeniami.

Jak chronić się
przed kamicą
nerkową?
Początkowo kamienie tworzą
ce się w miedniczce nerki nie spra
wiają dolegliwości, jednak gdy
poruszają się i zatykają moczowody, ból jest nie do wytrzyma
nia.
Kamienie nerkowe to twarde zło
gi zbudowane z kryształków szcza
wianu lub fosforanu wapnia, nie
kiedy z moczanów i cystyny. W y
trącają się one z moczu i lokują
w nerkach, moczowodach lub pę
cherzu. Powstawaniu kamieni
sprzyjają między innymi zakaże
nia dróg moczowych, nieprawidło
wa budowa nerek, zaburzenia me
taboliczne oraz nadmierne dawki
witaminy D.
W przypadku kosmonautów przy
czyną może być zmniejszone spo
żywanie płynów i wydzielanie
szczególnie zagęszczonego mo
czu, z dużą ilością soli wapnia.
Wapń w warunkach nieważkości
uwalania się ze szkieletu kosmo
nauty i jest wydalany z moczem.
Omawiając jednak warunki bar
dziej naturalne, nie kosmiczne,
warto podkreślić, jak zapobiec
tworzeniu się kamieni. Otóż,
przede wszystkim, należy pić
dużo wody. Oznacza to również
zwiększone wydalanie moczu.

Jeśli lubisz
oglądać telewizję...
1. Telewizor powinien stać w od
ległości co najmniej 50 cm od ko
lumny głośnikowej lub kaloryfera,
gdyż bliższa odległość powoduje
zakłócenia odbioru.
2. Nie stawiaj na telewizorze wa
zonów z wodą lub kwiatów donicz
kowych — woda jest dobrym prze
wodnikiem prądu i może spowodo
wać zwarcie.
3. Co cztery godziny odbiornik
powinien odpocząć co najmniej
pół godziny.
4. Nie oglądaj telewizora w ciem
nym pokoju, gdyż to źle wpływa na
twój wzrok.
5. Telewizor ustawiamy tak, aby
ekran był na wysokości wzroku
i nie na wprost okien — w ten spo
sób unikamy refleksów świetlnych.

