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ROZWAŻANI A BI BLI JNE

„Nie samym chlebem żyje człowiek”
Rozpoczynamy okres Wielkiego Po

stu (12 lutego — Środa Popielcowa). 
W tym czasie powinniśmy przygotować 
się do właściwego przeżycia tajemnicy 
paschalnej. W języku polskim nazwa 
„Wielki Post” przede wszystkim pod
kreśla umartwienie, post, pokutę czło
wieka, który — rezygnując z wielu przy
jemności — przygotowuje się do tego, 
aby w świetle wiary spojrzeć na swoje 
życie. Potrzebujemy tego skupienia, re
fleksji, po dniach pełnych trudnych 
sprawi problemów, aby odnaleźć sens 
tej codziennej krzątaniny, aby umocnić 
swą wiarę, nadzieję i miłość. Pomagają 
nam w tym teksty Ewangelii, które czy
tamy w okresie Wielkiego Postu. W pierw
szą niedzielę Wielkiego Postu w na
szych kościołach słyszymy opis kusze
nia Pana Jezusa na pustyni (Mt 4,1 -11; 
Mk 1, 12-13; Łk 4, 1-13):

„Potem Duch zaprowadził Jezusa na 
pustynię, aby został przez diabła podda
ny próbie. Po czterdziestu dniach i no
cach postu Jezus poczuł głód. Wtedy 
zbliżył się do Niego kusiciel i powie
dział: Jeśli jesteś Synem Bożym, roz
każ, aby te kamienie zamieniły się w C hle 
by. Lecz On odparł: Nie samym C h le 
bem żyje człowiek, lecz każdym sło
wem, które pochodzi z ust Boga.

Potem diabeł zabrał Go do świętego 
miasta, postawił na szczycie świątyni 
i powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, 
rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: 
Aniołom swoim rozkażę i będą Cię no
sić na rękach, abyś nie uderzył nogą
o kamień. Jezus mu odpowiedział: Jest 
też napisane: Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego. W końcu 
diabeł wziął Go na bardzo wysoką górę
i pokazał Mu wszystkie królestwa świa
ta oraz całą ich wspaniałość, i oznaj
mił: Dam Ci to wszystko, jeśli upad
niesz na twarz i złożysz m i hołd. Na to 
Jezus mu odpowiedział: Odejdź, sza
tanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bo
gu twemu, będziesz oddawał hołd i Je
mu samemu będziesz służył. Wtedy dia- 
beł odstąpił od Jezusa, aniołowie zaś 
zbliżyli się i Mu usługiwali” .

Jezus dobrowolnie poddał się poku
sie; chciał nam w ten sposób pokazać, 
że jest z nam i w każdej sytuacji, nawet 
wtedy, gdy jesteśmy kuszeni. On stał 
się do nas podobny we wszystkim, 
prócz grzechu. Czytając ten tekst w i
dzimy, że Jezus jest z nami także w sy
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tuacjach trudnych i bolesnych. On dźwi
ga z nami ciężar naszego życia. To daje 
nam nadzieję, o której czytamy w drugą 
niedzielę Wielkiego Postu, w Ewangelii
o Przemienieniu Pańskim (Mt 17,1-9). 
Jeśli będziemy szli przez życie razem 
z Jezusem Chrystusem, to czeka nas 
coś wspaniałego: uczestnictwo w  chwa- 
le Boga Ojca. Przygotowana jest dla 
nas nagroda wieczna, bo jesteśmy 
wszczepieni przez chrzest w życie, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że 
pójście Jezusa na pustynię i próby, któ
rych On tam doświadczył, są wynikiem 
woli Boga. „Potem Duch zaprowadził 
Jezusa na pustynię, aby został przez 
diabła poddany próbie” (4,1).Zwyrazu 
„potem” nie potrafimy dokładnie okre
ślić czasu opisywanego wydarzenia. 
Najprawdopodobniej stało się to po epi
fanii nad Jordanem, gdzie Chrystus „zo
baczył Ducha Bożego, który zstąpił jak- 
by gołębica i spoczął na Nim” (Mt 3, 
16). Ten Duch będzie kierował Jezu
sem podczas pełnienia Jego zbawcze
go posłannictwa.

„Po czterdziestu dniach i nocach po
stu Jezus poczuł głód” . Z tego wynika, 
że Jezus nie odczuwał głodu równo- 
cześnie z poszczeniem, a  dopiero „po 
czterdziestu dniach i nocach” , „poczuł 
głód” . Mateusz chce w  ten sposób zwró
cić nam uwagę, że Chrystus tak głębo
ko przeżywał modlitwę, obcowanie z Bo
giem, że głód nie m ia ł do Niego dostę
pu; uświadomił go sobie dopiero pod 
koniec swego pobytu na pustyni. Tekst 
ten jest także przygotowaniem do pierw
szej pokusy, która ma być dalekim 
wspomnieniem czterdziestoletniej wę
drówki Izraelitów przez pustynię, kiedy 
to lud wybrany także był poddawany 
próbie głodu. Mojżesz pod koniec swe- 
go życia mówił do swego narodu: „Pa- 
miętaj na wszystkie drogi, którymi cię 
w iódł twój Bóg, Jahwe, przez te czter
dzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, 
wypróbować i poznać, co jest w twym 
sercu; czy strzeżesz Jego nakazów, 
czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć 
głód (...)” . (Pwt 8, 2 n.). Jezus repre
zentuje nowy lud wybrany, dlatego zo
stał postawiony wobec takich samych 
sytuacji, wobec których stawał Izrael.

Następny wiersz zawiera pierwszą po
kusę, która — podobnie jak i następ

ne —  dotyczy wiary i posłuszeństwa Sy
na Bożego. Przez formę warunkową: 
„Jeśli jesteś Synem Boga” — szatan pod
daje w wątpliwość słowa Boże, docho
dzące z nieba podczas teofanii. A więc 
Jezus powinien sprawdzić, czy były 
one prawdziwe. Chodziło o to, aby Je
zus za pośrednictwem cudu upewnił się

swej godności, a jednocześnie wyko
rzystał posiadaną moc.

Odpowiedź Jezusa jest zmodyfiko
waną wersją tekstu Pwt 8, 3, który 
brzmi: Bóg „żywił cię manną, której nie 
znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, bo 
chciał ci dać poznać, że nie samym tyl
ko chlebem żyje człowiek, ale człowiek 
żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pa
na” . Mojżesz mówił więc nie tylko o sło
wie Bożym, które ma być pokarmem 
człowieka wierzącego w Boga, ale 
też o żywiącej Izraelitów mannie, 
tzn. o Opatrzności. Inaczej na tę po
kusę odpowiada Jezus w Kafarnaum, 
gdzie poucza, że nie należy starać się 
„o pokarm, który ginie, lecz o pokarm, 
który trwa na wieki, a który da wam 
Syn Człowieczy. Jego bo wiem Ojciec, 
Bóg, naznaczył swoją pieczecią” (J 6, 
27).

„Potem diabeł zabrał Go do świętego 
miasta (...)” . Jezus znalazł się na świę
tym terenie. Cel pokusy, podobnie jak 
w pierwszym przypadku, zmierza do 
sprawdzenia prawdziwości słowa Bo
żego. Na podstawie Ps 91.11 n ., inter
pretowanego w sposób dosłowny, pa
dła propozycja skoczenia na ziemię. 
Natomiast Psalm wychwala Boga za 
opiekę sprawowaną nad sprawiedli
wym, który żyje wiarą i nie poddaje 
próbie dobroci Boga. W tym wierszu 
kusiciel został nazwany diabłem, a więc 
tym, który oskarża człowieka przed Bo
giem (diabolus — fałszywy oskarży
ciel), pragnąc zerwać dobre stosunki 
między Bogiem a człowiekiem.

Jezus odpowiedział cytatem z Pwt 6, 
18: „Nie będziecie kusili waszego Bo
ga, Jahwe, jak kusiliście Go w Massa” . 
Nasz stosunek do Boga powinien więc 
opierać się na wierze, a nie na widzial
nych znakach.

Trzecia pokusa zwraca się przeciw 
mesjanizmowi duchowemu, proponu
jąc mesjanizm polityczny. Pokusa ta, 
zachęcając do panowania w katego
riach politycznych i materialnych, 
zniekształca uniwersalny mesjanizm, 
zapowiedzi prorockie o Słudze Bo-

cd. na str. 4akwarela, mal. Elżbieta Magner (r. 1984)



Dzień Judaizmu

„Jedni drugich ciężary noście”
W dniu 17 stycznia, przed Tygodniem Modlitw o Jedność Chrze

ścijan, obchodzimy „Dzień Judaizmu”. W tym roku centralne uro
czystości Piątego Dnia Judaizmu odbyły się w Lublinie; rozpoczę
ły się modlitwą na Majdanku, którą poprowadził rabin Hajfy, 
Yeshuv Cohen, człowiek zasłużony dla dialogu międzyreligijnego. 
We wspólnej modlitwie uczestniczyli goście z Izraela, ambasador 
Izraela w Polsce prof. Szewah Weiss, rabin Michael Schudrich oraz 
arcybp Józef Życiński; w modlitwie wzięli udział również mieszkań
cy Lublina, młodzież, prezydent miasta i parlamentarzyści. 
Arcybp Józef Życiński powiedział, że cieszy się, iż może współ
tworzyć świadomość otwarcia na wielkie i piękne wartości ju
daizmu.

Tego dnia wieczorem odbyła się w Seminarium Metropolitalnym 
w Lublinie dyskusja panelowa na temat teologicznego sensu ofia
ry Izaaka. Po niej zaplanowano nabożeństwo biblijne: wspólną 
modlitwę z udziałem Żydów i chrześcijan.

Obchody Dnia Judaizmu spotkały się także z dużym zaintere
sowaniem w Austrii. W dniu 17 stycznia 2002 roku wieczorem, 
w centralnie położonym kościele starokatolickim pod wezwaniem 
Najświętszego Zbawiciela w Wiedniu, odbyło się po raz trzeci na
bożeństwo zorganizowane przez Austriacką Radę Ekumeniczną. 
Podczas tych modlitw wspomniano 65 tysięcy austriackich Żydów 
zamordowanych w czasie II wojny światowej. Modlitwie, w nawią
zaniu do aktualnej sytuacji w Ziemi Świętej, przewodniczył 
bp Helmut Kratzl.

*
W tym roku w Warszawie Msza św. 

w intencjach dialogu chrześcijan 

i Żydów została odprawiona w  rzym- 

skokatolickim kościele pw. Chry

stusa Króla Pokoju. Homilię pod

czas tej uroczystości wygłosił 

bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczań- 

ski — Zwierzchnik Kościoła Pol- 

skokatolickiego. Oto obszerne 

fragmenty tej homilii:

„Przewielebni Bracia Kapłani,
Drogie S iostry i Bracia!

W Liście do Galatów czyta
my, jak Paweł zachęca wspólno
tę w Azji Mniejszej, aby w ie r
nie trwała przy Ewangelii, k tó 
ra — zdaniem Aposto ła — jest

Ewangelią w olności i m iłości: 
„B rac ia , zosta liśc ie  pow o
łani do w o lnośc i” , dlatego 
„przez m iłość służcie sobie 
nawzajem” . Natomiast w dzi
siejszym czytaniu Paweł nau
cza: „Bracia, jeśliby kogoś 
przyłapano na jakim ś przewi
nieniu, to wy, którzy o trzy
maliście Ducha, w duchu ła 
godności doprowadźcie takie
go do poprawy. Niech jednak 
każdy uważa, aby sam nie uległ 
pokusie. Jedni drugich cię
żary noście, i tak wypełni
cie prawo Chrystusa. Jeśli 
bowiem ktoś sądzi, że jest 
kimś, podczas gdy jest n i
czym, to okłam uje samego sie
bie. Niech każdy bada włas
ne postępowanie, a w tedy ty l
ko w sobie samym będzie 
m ia ł powód do chluby, a nie 
w kimś innym. Każdy bowiem po

niesie w łasny ciężar” (Ga 6, 
1-5).

Aby uczestniczyć w powoła
niu, do którego stw orzył nas 
Bóg, potrzeba naszego zaan
gażowania, naszej współpracy; 
naszej g łębokiej w iary i służby 
wzajemnej w m iłości. Paweł 
powiada, że przez chrzest rodzi 
się nowy człow iek (Ga 3, 27), 
którego Chrystus wprowadza 
w sferę boskiego życia. Ro
dzi się nowy człowiek, który 
jest dziełem Bożym, nowym 
stworzeniem (Ga 6, 15), k tó 
re kształtu je się w nas stop
niowo, w miarę pełnienia do
brych uczynków. „Jedni drugich 
ciężary noście, i tak w ype łn i
cie prawo Chrystusa” . Wymaga 
to ciągłego, duchowego w ys ił
ku. „N iech jednak każdy uważa, 
aby sam nie uległ pokusie” .

Pismo Święte mówi: Bóg Jest 
miłością. Bóg jest Prawdą. On
jest nam koniecznie potrzebny, 
On nas oczyszcza i prowadzi po 
drogach życia. Tam spotkam y 
drugiego człowieka; człowieka, 
k tóry potrzebuje naszej pom o
cy. „Jedni drugich ciężary noś
cie, i tak w ype łn ic ie  prawo 
Chrystusa” . Możemy posiadać 
różne święte rzeczy, święte 
sztandary i najczcigodniejsze 
pom niki naszej w iary, posług i
wać się nimi, ale jeśli odda
lim y się od Dobra, od M iłoś
ci, a Bóg m iłosierny nie w kro
czy ze swoją łaską w nasze 
działanie — wówczas trac im y 
Życie, a świat nie doczeka 
się pokoju. „O gdybyś zważał 
na me przykazania, sta łby się

cd. na str. 8-9



Z życia naszych parafii

W trosce o dzieci i młodzież

Spotkanie młodzieży z ks. dr Tadeuszem Piątkiem 
w salce katechetycznej, 6 grudnia 2001 roku

Zgodnie  z nauką Chrystusa, w y
rażoną w słowach: „Pozwólcie  
dziatkom  przychodzić do mnie 
i nie zabraniajcie im ...” (Mk 10, 
14), parafia leszczyńska w szcze
gó lny sposób troszczy się o dzie
ci i młodzież.

Przy parafii funkc jonu je  Punkt 
Katechetyczny, w którym  (w trzech 
grupach w iekowych) prowadzona 
jest nauka re lig ii dla uczniów  
szkół licealnych, technicznych, 
gim nazjalnych i podstawowych. 
W szczególny sposób tym najm łod
szym parafianom poświęcone są 
dwa dni w roku: DZIEŃ DZIECKA 
i ŚWIĘTEGO M IKOŁAJA. W tych 
dniach, w  ich in tencji odpra
w iane są Msze św., a następnie 
wręczane są paczki ze słodycza
mi. Parafia — aczkolw iek mała — 
może sobie na to pozwolić, dzię
ki wsparciu finansowem u, k tó 
re otrzym ała od Zarządu Miasta 
Leszna i od zaprzy jaźn ione j 
n iem ieck ie j pa ra fii s ta ro ka to 
lick ie j pw. Św. Jakuba w Ko- 
blenz.

Z okazji Świętego M ikołaja, 
w dniu 6 grudn ia  2001 r. — po 
Mszy św. odpraw ionej w intencji 
dzieci i m łodzieży — proboszcz 
parafii ks. dziekan dr Tadeusz 
Piątek powiedzia ł, że „Ś w ię ty  
M iko ła j zawsze b y ł i  będzie do 
brym  biskupem. Przynosi dzie
ciom  prezenty, aby swoim  p rzy

cd. ze str. 2

żym — Mesjaszu —  jako światłości na
rodów (Iz 42,6), jako niosącym zbawie
nie „aż do krańców ziemi” (Iz 49, 6).

Tym razem Jezus odpowiada ostro: 
„Odejdź, szatanie!” i zacytował w skró
conej formie P w t 6 ,13: „Będziesz się 
bał swego Pana, Jahwe, będziesz Mu 
służył i na Jego imię będziesz przy
sięgał” . W ten sposób Jezus wyraził 
uległość i najwyższy szacunek wobec 
Ojca.

Ostatnie zdanie: „Wtedy diabeł od
stąpił od Jezusa, aniołowie zaś zbli
żyli się i Mu usługiwali” — ukazuje 
zwycięstwo Jezusa nad szatanem, a tak
że nagrodę, którą wyrażają usługujący 
aniołowie. Odparcie przez Jezusa po

kładem  zachęcić je  do speł
n iania dobrych  uczynków ” . Na
stępnie by ły  paczki ze s łody
czami. W ielką radość spraw i
ła  dzieciom  i ich rodzicom  w ia
dom ość, że w yróżn ia jący się 
uczniow ie Przyparafialnego Punk
tu Katechetycznego — dzięki sub
w encji od Zarządu Miasta Lesz
na — z okazji Dnia Dziecka, 
w  dniu 1 czerwca 2002 roku, 
otrzym ają, obok słodyczy, pod

kus szatańskich jest znakiem osta
tecznego zwycięstwa nad księciem 
ciemności, które wymagało od Chry
stusa głębokiego zawierzenia Bogu 
Ojcu.

W okresie Wielkiego Postu idziemy 
drogami umartwienia i cierpienia Je
zusa Chrystusa; tu dokonuje się na
sze nawrócenie i przemienienie. 
„I już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus” (Gal 2, 20). Na tych 
drogach przede wszystkim powinna 
nam towarzyszyć modlitwa. W Ewan
gelii św. Mateusza Chrystus tak 
do nas mówi: „Gdy się modlicie, 
nie naśladujcie obłudników, któ
rzy lubią odprawiać modlitwy w sy
nagogach i na głównych ulicach, aby 
pokazać się ludziom. Zapewniam was, 
już otrzymują swoją nagrodę. Ale ty,

ręczniki i p rzybory szkol
ne.

W organizowaniu tych przyjem 
nych uroczystości bezinteresownie 
pomagają Księdzu proboszczowi, pa
nie Helena Dziki i Maria C hm ielew
ska,  które — tak jak proboszcz — 
są zdania, że m łodzież jest przy
szłością parafii, a w ięc i Kościo
ła.

Anna Chmielewska 
lektorka

gdy się modlisz, wejdź do swojego 
pokoju, zamknij drzwi i módl się 
do swego Ojca, który jest w ukry
ciu, a twój Ojciec, który widzi 
także to, co ukryte, wynagrodzi to 
bie” (Mt 6, 5-6). Doskonale wiemy, 
że powinniśmy się modlić i modli
my się. Natomiast Chrystus nam mó
wi, jak to winniśmy robić. Modlitwa 
nie może być nastawiona na poklask 
i zewnętrzny efekt, wymaga raczej 
pewnej dyskrekcji, aktywności we
wnętrznej, a przede wszystkim mi
łości Boga i bliźniego. Wzorem mo
że być dla nas modlitwa cierpią
cego Chrystusa w Ogrójcu: „Ojcze 
Mój, jeśli nie może Mnie to omi
nąć i muszę wypić ten kielich, 
niech się stanie Twoja wola” (Mt 26, 
42).



Z życia naszych parafii

W imię Trójcy Przenajświętszej przyjmij tę obrączkę,
znak wiary małżeńskiej

Dzień 24 listopada 2001 roku 
był dla parafii po lskokato lickie j 
pw. Matki Bożej Kró lowej A posto 
łów  w ielkim  świętem radości.
W dniu tym  o godz. 17, w dolnej 
kaplicy, poświęconej Matce Bo
żej Ostrobram skiej, został zawarty 
związek małżeński pom iędzy Joan
ną Ewą Rorat a Jarosławem M acie
jem Szulcem. Małżeństwo — przy 
udziale bardzo licznie zgrom adzo
nej rodziny, przy jac ió ł i znajo
mych — pobłogosław ił Ordynariusz 
Diecezji Krakowsko-Częstochow- 
skiej bp Jerzy Szotm iller, w  obec
ności ks. proboszcza W ito lda Iwa
nowskiego. C hór parafialny, pod 
batutą Pana Organisty Edwarda 
Gajdy, śp iewał piękne okolicznoś
ciowe pieśni. Veni Creator Spi
r itus  — m odlitw ą do Ducha Św. 
rozpoczęto cerem onię zaślubin.
Z w ielk im  przejęciem M łodzi Mał
żonkowie powtarzali sakramentalne 
słowa za Biskupem Ordynariuszem.
Wprawdzie na drodze sypnę ło  śnie- 
g ie m , a le  w  św iątyni była atmosfera 
spokoju, radości i ciepła. Piękna 
M łoda Para była w  centrum  zainte
resowania i podziwu uczestników 
weselnych (patrz fot.)

W intencji M łodej Pary, rodziców  
i krewnych, została odpraw iona 
Msza Św. do Matki Bożej Królowej 
Apostołów , patronki parafii kate
dralnej. W czasie Eucharystii do 
zgrom adzonych przem ów ił Biskup 
Ordynariusz. Najpierw  w krótk ich 
słowach przedstaw ił h istorię  Ko
ścio ła  Polskokato lickiego, a na
stępnie pośw ięcił kilka zdań istocie 
sakramentu małżeństwa. Na zakoń
czenie z łoży ł M łodym  Małżonkom 
życzenia Bożego błogosławieństwa 
i opieki Bogurodzicy. Uroczystość 
została zakończona specjalnym  
Błogosław ieństwem  dla Nowożeń
ców. A potem (...), potem życzenia, 
prezenty i życzenia. Dopiero w y
chodząc z Kościoła, w idać było jak 
w ie lk a  rzesza u c z e s tn ic z y ła  
w nabożeństwie.

Cały Lud Boży parafii polsko
kato lickie j w Częstochow ie życzy 
M łodej Parze — Szczęść Boże.

Ks. Witold



Z życia naszych parafii
r

Św. Mikołaj w Szczecinie

Komunia św.

Z Czytelnikami miesięcznika kato
lickiego „Rodzina” pragniemy podzie
lić się miłą i radosną wiadomością.

W dniu 16 grudnia 2001 r. odbyła 
się uroczystość „m ikołajkowa” dla 
dzieci z parafii pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła w Szczecinie. Organizatorem 
tej uroczystości dla najmłodszych był 
ks. infułat Stanisław Bosy — główny 
sponsor, przy pomocy finansowej or
ganizacji PNKK Pol-Americans for Po- 
land, oraz wiernych. Św. Mikołaj po 
Mszy św. obdarował 56 dzieci, które 
z wielką wdzięcznością wyraziły swo
je podziękowanie i chętnie pozowały 
do zdjęcia.

Naszym najmłodszym życzymy, by 
w ich życiu zawsze było wiele ra
dości, poczucia miłości i bezpieczeń
stwa, dzięki opiece, jaką otaczają ich 
rodziny i Kościół.

Klimat tego dnia przedstawiają za
łączone zdjęcia.

*  *  *

Korzystając z okazji, Ks. infu
łat Stanisław Bosy pragnie ser
decznie podziękować Wszystkim, 
którzy wspierając to przedsię
wzięcie ofiarnym groszem, przy
czynili się do tego, że uroczy
stość ta wypadła tak imponu
jąco i była godnie przygotowa
na.

dzieci i ich rodziców w dniu 16 grudnia ub. r. w Szczecinie

Dzieci ze św. Mikołajem i Proboszczem szczecińskiej parafii



Środa Popielcowa
Liturg ia  Środy Popielcowej 

składa się z cerem onii poświęcenia 
i sypania popio łem  oraz z Mszy św. 
Ceremonia sypania popiołem  była 
od IV doX  wieku przeznaczona w y
łącznie d la pub liczn ie  pokutu ją
cych. Po tej ceremonii usuwano 
poku tn ików  od udziału w nabożeń
stwie, aby uroczyście pojednać 
ich w W ielki Czwartek. W średnio
wieczu obrzęd sypania popiołem 
stał się ogó ln ie  przyjęty.

Popiół już w Starym Testamencie 
wyrażał znikomość rzeczy, pokorę 
i pokutę. Dla upokorzenia pychy na
szej i przypomnienia nam o koniecz
ności śmierci, której wskutek grze
chu pierworodnego podlegamy, Ko
ściół przypomina: „Pamiętaj, czło
wiecze, żeś jest prochem i w proch 
się obrócisz”.

W okres W ielkiego Postu w kra
czamy w łaśnie od Środy Popie l
cowej, która wzywa nas do pokuty, 
do w ysiłku, umartw ienia podej
mowanego celem przemiany życia, 
nawrócenia. Jest to  czas, w którym  
pow inn iśm y zastanow ić się nad 
sprawami zasadniczym i, zgodnie 
z nauką Jezusa Chrystusa.

Chrystus nawołuje nas do zm ia
ny naszego postępowania na lep
sze. C iągle stawia nam przed 
oczami jakby dwa bieguny, m iędzy 
którym i człow iek pow inien urze
czyw istn iać samego siebie w  za
m ierzonej przez Boga doskona
łości. Wskazuje na postępowanie 
złe, aby ludzie uśw iadom ili je sobie 
i zm ienili. Wskazuje dobro, aby do 
niego zachęcić. Przemiana, do któ 
rej Jezus wzywa każdego cz ło 
w ieka nazywa się w łaśnie pokutą:

....Jezus zaczął nauczać. A nauka
Jego była tej treści: Pokutujcie, bo 
przyb liżyło  się królestwo niebie
skie” (Mt 4, 17). S łowo „poku ta ” 
nabrało z biegiem czasu zupełnie 
innego znaczenia niż to, jakie  m ia
ło  w  ustach Jezusowych. Pokuta 
ko jarzy się nam z jakim iś surowym i 
warunkam i życia czy nawet udrę
kami zadawanym i sobie. Tym cza
sem słowo „pokuta” znaczy w  ewan- 
gelii zm ianę przekonań i postępo
wania. Pokutować — znaczy prze
m ieniać się wewnętrznie, zm ieniać 
swe poglądy i postępowanie. W ja 
kim sensie zm ieniać? Od postawy 
faryzeusza do postawy celnika. Od 
postawy kapłana i lew ity  do 
postawy samarytanina, od nie
w iary do w iary, od braku m iłości — 
do m iłości, od fałszu — do prawdy, 
od złego — do dobrego. Tak poku
tować należy przez całe życie!

Zmiana od „złego” do „dobrego” wy
maga jako pierwszego kroku uświa- 
dom ien ia  sobie tego, co w naszym 
postępowaniu, a stąd w nas samych, 
jest złego. Innym i słowy, wymaga 
św iadom ości celnika: „Boże, bądź 
m iłościw  mnie grzesznemu” .

L itu rg ia  W ie lkiego Postu prze
pełn iona jest naukami Jezusa 
Chrystusa i duchem pokuty, ma 
za zadanie przygotow ać nas do 
jak najgodniejszego uczestnictwa 
w dziele odkupien ia. Chodzi prze
de wszystkim  o pozytywne przygo
tow anie  się do Zm artwychwstania. 
Pokuta nie ma na celu zniszczenia 
natury ludzkiej, ale jej uzdrow ienie 
i przywrócenie prawdziwej god
ności. Pewne um artw ienia są nie
odzowne dla każdego, gdyż — jak 
mówi św. Paweł w  liście do Koryn 

tian, „cz łow iek cie lesny nie po j
muje co jest Ducha Bożego, bo 
głupstwem  jest dla niego i nie może 
zrozum ieć, gdy duchem  to  rozsą
dza” (1 K o r  2 ,14). U trzym anie rów 
nowagi wewnętrznej i oczyszcze
nie duszy, to pierwsze stopnie ku 
zm artwychwstaniu. Im większy 
nacisk kładzie litu rg ia  na konie
czność pokuty, tym więcej pod
kreśla potrzebę łaski. Wysiłek 
każdego człow ieka będzie tym 
bardziej skuteczny, im większa 
będzie św iadom ość własnej bezsil
ności wobec zła, im pełniejsza 
ufność w moc Chrystusową: „bez 
które j n ic uczynić nie po tra fi- 
my .

Chrześcijanin n igdy nie czu je  się 
osam otn iony w walce ze złem, 
ponieważ otacza go opieka całego 
Kościoła, k tó ry  przykładem, m od
litw ą i radą wskazuje człow iekow i 
drogę do Chrystusa. W spólne dni 
skupienia, rekolekcje, nabożeń
stwa są wyrazem zewnętrznym tej 
pracy, a litu rg ia  wciąż wskazuje na 
wartość dogmatyczną ascezy, przy
pom ina, że prowadzi ona do 
m iłości. Tertu lian w  jednym  ze 
swych pism mówi, że chrześcijanie 
pośc ili także i w tym  celu, by z tego 
co im zostało i co przez post lub 
um artw ienie zaoszczędzili, udzie
lić biednym i g łodnym . Takiego 
postu żąda od nas Bóg: „to  jest 
raczej post, którym  obrał: rozwiąż 
brzem iona ciążące, w ypuść nie
w olą uc iśn ionych wolno, a wszel
kie brzemię rozerw ij! Ułam łakną
cemu chleba twego, a ubogich i tu 
ła jących się w prow adź do domu 
twego, przyodzie j go, a nie gardź 
ciałem  twoim . W tedy w ytryśnie  
jako zaranie światłość twoja, a zdro
w ie tw o je  rychle j nadejdzie, i pó j
dzie przed obliczem tw oim  spra
w ied liw ość tw o ja ...” (Iz 58, 8- 
-9).

Przypatrzm y się w ięc sytuacjom , 
w  jak ich  możemy się znaleźć, a w y
kreśliwszy te, które nas nie do ty 
czą, w innych starajm y się postę
pować według rady św. Pawła: 
„O kazujm y się jako słudzy Boży 
w każdej okoliczności, a m ianow i
cie: we wszelkiej c ierp liw ości i utra
pieniach, wśród przeciwności i uc i
sków, w chłostach i w  w ięzieniach, 
podczas rozruchów  i wśród tru 
dów, w czuwaniach nocnych i po
stach, przez czystość i wiedzę, 
przez s łowo prawdy i objawy m ocy 
Bożej, przez korzystanie w obron ie  
i natarciu z oręża, k tó ry  służy 
spraw iedliwości, czy nas otacza 
chwała czy hańba, czy nas okryw a 
sława czy niesława” .



Dzień Judaizmu

Jedni drugich ciężary noście”
cd. ze str. 3

twój pokój jak rzeka” (Iz 48, 
18).

Drogie S iostry i Bracia!

„Jedni d rugich ciężary noś
cie, i tak w ype łn ic ie  prawo 
Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś 
sądzi, że jest kimś, podczas gdy 
jest niczym, to okłam uje sa
mego siebie. Niech każdy bada 
własne postępowanie, a w tedy 
ty lko  w sobie samym będzie 
m iał powód do chluby, a nie 
w kimś innym ” . Chciałbym , 
abyśmy te słowa przyję li do 
swych serc i potraktowali je 
jako rachunek sumienia. Ja ten 
rachunek sum ien ia  czyn ię  
w im ieniu swoim i mojego 
Kościoła.

Aby podnieść nas na duchu 
i wzm ocnić naszą nadzieję, 
rozważmy także fragm ent prze
czytane] dziś Ewangelii Marka. 
Czytamy tam o spotkaniu Jezu
sa Chrystusa z trędowatym. 
Jezus „zd ję ty litością, w yciąg
nął rękę, dotkną ł go i rzekł” 
(Mk 1,41). Uczmy się od Jezusa 
współczucia, m iłości, przyjaźni. 
Przecież pamiętamy, że jeśli 
trędowaty chcia ł przejść przez 
terytorium , na którym  mieszka
li zdrow i ludzie, to musiał 
z daleka ich om ijać i krzy
czeć: „Jestem nieczysty” (Kpł 13, 
45). Jezus jednak postępuje 
inaczej. On nie zważa na 
te zakazy, dla Niego najważ
n ie jszy jest cz łow iek, dla 
Niego najważniejszy jest ten, 
który potrzebuje pom ocy. On 
nas uczy, jak praktycznie 
należy realizować nakaz: 
„Jedni drugich ciężary no
ście” .

Czy my zachowujem y się 
podobnie? Czy nasze współ
czucie, nasze m iłosierdzie usu
wa ze świata ból, c ierp ienie 
i nienawiść. A może to my 
powiadamy: On nie zasługuje  
na moją pom oc, to jes t obcy, to 
jes t grzesznik, to jest niewierny, 
a więc niech cierpi. Niestety, 
wciąż słyszymy takie słowa, 
słyszymy je przy różnych oka
zjach, ale chyba najgłośniej 
zabrzm iały podczas dyskusji na 
tem at tragedii w Jedwabnem, 
gdy w 60. rocznicę wspom nia
no Żydów zamordowanych w Jed
wabnem. Niech dusze ich  
znajdą odpoczynek w ogrodzie  
Edenu.

Wydarzenie to wywołało burz
liwą dyskusję nie ty lko  na temat 
zbrodni w Jedwabnem, ale 
także na tem at stosunków 
polsko-żydowskich. Dziś chcia ł
bym przypom nieć słowa Pre
zydenta RP, wypowiedziane 
podczas uroczystości 10 lipca 
w Jedwabnem: „Przepraszam w 
im ieniu własnym i tych, których 
sum ienie poruszyła ta zbrod
nia” .

Moi Drodzy!

Niedawno wkroczyliśmy w No
wy Rok 2002 i Nowe Stulecie. 
Chciałbym powtórzyć życzenie, 
które wyraziłem w im ieniu Ko
legium Biskupów Kościoła Pol- 
skokato lickiego. „W m iłości 
braterskiej nawzajem bądźcie 
życzliw i. N ikomu złem za zło nie 
odpłacajcie, żyjcie w zgodzie ze 
wszystkim i ludźmi.

Z w ielką gorliwością w in
niśmy wypełniać wolę Boga. 
Jeśli rzeczywiście chcem y nale
żeć do uczniów  Pana i prag-

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
bp Wiktor Wysoczański wygłosił homilię, 

której tekst zamieszczamy

niemy, aby On nas wspierał, 
aby nas uzdrowił, musimy 
postąpić, jak trędowaty: On 
„zb liży ł się do Niego, upadł 
na kolana i pros ił Go: Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić" 
(Mk 1, 40). Jeśli dziś, pod
czas tej Mszy, która jest szcze
gólną modlitwą, skierujemy 
prośbę do Boga, poprosimy: „Pa
nie, jeś li chcesz, możesz mnie 
oczyścić” . To na pewno usły
szymy: „Bądź oczyszczony” .

Drogie S iostry i Bracia!

„Jedni drugich ciężary noś
cie, i tak w ypełn ic ie  prawo 
Chrystusa” . Jakże trudna jest to 
mowa. Ale nie jesteśm y sami; 
wszyscy stanowimy jedną wspól
notę i dochodzim y do zbawie
nia dzięki pośrednictwu spo
łeczności. My, chrześcijanie, 
także uczestniczym y w obiet
n icy danej Abrahamowi, jesteś



my prawdziwymi spadkobier
cami tych obietnic, stanowim y 
prawdziwe potom stwo Abra
hama, ponieważ nie pocho
dzim y z n iew oln icy Hagar, lecz 
z wolnej małżonki Sary (Ga 4, 
21-31). Jesteśmy więc praw
dziwym Izraelem Bożym (Ga 6, 
16). W spólnotowy charakter tej 
społeczności podkreśla Paweł: „Bracia, jeśliby kogoś przyła- 
pano na jakim ś przewinieniu, 

 to wy, którzy otrzym aliście 
Ducha, w duchu łagodności do
prowadźcie takiego do popra
wy. Niech jednak każdy uważa, 
aby sam nie uległ pokusie” .

Paweł nieustannie pisze o na
dziei, życząc swoim adresa
tom, aby obfitow a li w nią i aby 
dzięki temu pełni byli dobra, 
m iłości. Są to wartości zwią
zane z powołaniem chrześci
jańskim. Paweł przestrzega: 
„N ie łudźcie się, Bóg nie po
zwala szydzić z siebie. Co czło
wiek posieje, to będzie zbierał. 
Bo kto wsiewa w rolę ciała 
swego, z ciała tego zbierać 
będzie zgubę. Kto zaś wsiewa 
w rolę ducha, z ducha tego zbie
rać będzie życie w ieczne” (Ga 
6, 7-8). Paweł n ie jednokrotn ie 
w swych listach przypom inał
o nagrodzie i karze jako m oty
wie do czynienia dobra lub uni
kania zła. A przed swą śm iercią 
pisał do Tymoteusza: „W do
brych zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary ustrzeg
łem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, 
k tóry mi w owym dniu odda 
Pan, spraw iedliwy Sędzia, a nie 
ty lko  mnie, ale i wszystkim , któ
rzy um iłowali pojawienie się 
Jego” (2Tm 4, 6-8).

Drogie S iostry i Bracia!

Dialog ekum eniczny i współ
praca m iędzyrelig ijna jest po
trzebny; przynosi on konkretne 
rezultaty; prowadzi do wyjaś

nienia zwyczajnych nieporo
zumień i uprzedzeń oraz do 
usunięcia rozbieżności; pro
wadzi do wzajemnego szacunku 
i zaufania. Jest on potrzebny, 
aby przedstawiciele Kościołów 
chrześcijańskich i judaizm u 
lepiej poznali się i zrozum ieli. 
Pojawia się też pytanie, jak 
prowadzić ten dialog i zacho
wać własną tożsamość. Myślę, 
że dobrym  rozwiązaniem jest 
prowadzenie dia logu na pła
szczyźnie Prawdy, przede wszyst
kim wyrastającej z B ib lii wspól
nej prawdy moralnej. W ten 
sposób budujem y mocne fun 
dam enty wspólnej służby na 
rzecz pokoju n a  świecie. Jest to 
w izja dialogu, który powinien 
objąć przedstaw icieli nie ty lko 
chrześcijaństwa i judaizmu, ale 
także relig ii muzułmańskiej.

Pragniemy prowadzić dialog 
ze wszystkim i ludźmi dobrej 
woli, ze wszystkim i naszymi 
Braćmi. W naszych m odlitwach 
prosimy Ducha, abyśmy nauczy- 
li się „jedni drugich ciężary 
nosić” , aby Bóg udzie lił nam 
darów mądrości i roztropności, 
tak potrzebnych na drogach 
dia logu. Oby łaska m iłosier
nego Boga zwyciężyła w nas 
naszą małość. Zaufajm y Bogu, 
k tóry przez proroka Izajasza 
mówi do nas: „Jam jest Pan, 
twój Bóg, pouczający cię w tym 
co pożyteczne, kieru jący to 
bą na drodze, którą kroczysz” 
(Iz 48, 17).

W naszych spotkaniach pod
kreślajmy to, co łączy, a nie to, 
co dzieli. D ialog prowadzony 
w takim duchu nie zagraża naszej 
tożsamości. On tę tożsamość 
pogłębia, zmusza nas do re
fleksji nad własną re lig ijnoś
cią. My, chrześcijanie, — coraz 
częściej odkrywamy wspólne ko
rzenie. Czujemy bliskość ju 
daizmu, gdy czytam y księgi 
Starego Testamentu. Na kar
tach B ib lii ukazana jest h istoria

zbawienia, która prom ieniuje 
w ie lkim  światłem na cały świat. 
„Boże, Ty dasz św iatło  życia 
idącym za Tobą” . W tej drodze 
towarzyszy nam miłosierna opie
ka Boga. Na tej drodze od w ielu 
w ieków  idziem y także razem. 
I dlatego z w ielką radością przy
ję liśm y w iadom ość, że ukazał 
się nowy przekład pierwszej 
Księgi Tory — czyli P ięcio
księgu Mojżesza — Bereszit. 
Jest to żydowski przekład z ję 
zyka hebrajskiego na polski, 
z komentarzami, pod redakcją 
rabina Krakowa; poprzedni uka
zał się w XIX wieku. Jest to 
ważne wydarzenie nie ty lko  dla 
Żydów, ale także dla chrześci
jan. Tora to wspaniała i ta jem 
nicza część B iblii. Zgodnie 
z naszą wspólną tradycją, jest 
ona dziełem Boga. Przez wieki 
pokolenia badaczy szukały jej 
sensu. Każdy nowy przekład, 
komentarz, poszerza naszą w ie
dzę, poszerza naszą relig ijność, 
dostarcza nam insp iracji do 
nowych przemyśleń. Rambama 
w  słynnym liście d o  Żyd ów  w Je
menie pisał: Tora oznacza, że 
Bóg ob jaw ił się tobie po to, aby 
dać c i siłę do przetrzym ania  
wszystkich p rób  w przyszłości. 
Nie pope łn ia j więc b łędów  i nie  
zbaczaj z drogi, bądź pewien  
swoje j re lig ii i zachowaj swoją 
wiarę i je j obowiązki.

*

„El male rachamim. Boże pełen 
miłosierdzia, mieszkający na wy
sokościach, daj nam odpoczynek 
na skrzydłach Twej Obecności” . 
Twojej opiece powierzamy naszą 
dzisiejszą wspólną modlitwę 
i wszystkie nasze spotkania. 
Miej nas, Boże, w swej opiece 
i strzeż dróg naszych. W Bo
gu chcemy trwać, Jemu ufamy 
i idziemy za Nim.

W miłości wspólnie wyznajmy 
wiarę w Jednego Boga. Amen” .



Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
ks. mgra Christiana Halamy

W dniu 24 stycznia 2002 roku 
odbyła się w Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie 
publiczna obrona rozprawy doktor
skiej ks. mgra Christiana Halamy 
pt. „Der Weltgeistliche Alois Anton 
und sein Einfluss auf das Werden der 
altkatholischen Bewegung in Wien 
1871/72”. Rozprawa została napi
sana pod kierunkiem bpa prof. dra 
hab. Wiktora Wysoczańskiego, a re
cenzentami pracy byli: ks. prof. dr 
hab. Zdzisław Kijas z PAT i prof. dr 
hab. Karoi Toeplitz z ChAT.

Zamierzenie rozprawy można ująć 
w trzech punktach. Po pierwsze, 
Autor chciał odpowiedzieć na pyta
nie: co łączyło Alojzego Antona 
z powstaniem ruchu starokatolickie
go oraz na ile, w sposób istotny, 
wpłynął on na ukształtowanie się 
sprzeciwu wobec postanowień I Sobo
ru Watykańskiego w Austrii.

Po drugie, w rozprawie szło o wy
pełnienie luki, która dotyczy roli 
Kościoła Starokatolickiego w Austrii 
w kształtowaniu się Kościołów sta
rokatolickich. Powstanie tego ruchu 
w Wiedniu, związane jest oczywiście 
z Alojzym Antonem, co powoduje 
koncentrowanie się na jego osobie 
i jego poglądach.

Potrzecie, celem rozprawy ks. Chri
stiana Halamy było ukazanie powsta
wania i ukształtowania się sta
rokatolickiej parafii pw. Salvatora 
w Wiedniu, która istnieje do dziś 
i która stała się „parafią-matką” 
dla całego szeregu innych parafii 
w Austrii.

Wszystkie te problemy nie były 
w zasadzie dotychczas w sposób 
naukowy opracowane. Dlatego głów
nym zadaniem Księdza Doktoranta 
było wytypowanie potencjalnych ma
teriałów źródłowych, ich odnalezie
nie i opracowanie. Odnośnie do źró
deł chodzi przede wszystkim o archi
walia i taką literaturę jak: gaze
ty, czasopisma i prasa.

Autor świadomie zrezygnował z do
głębnej, teologiczno-eklezjologicz- 
nej oceny poglądów Antona, ponie
waż rozprawa pomyślana jest w pierw
szym rzędzie jako prezentacja wy
cinka historii Kościoła. Mimo to sta
rał się wskazać i zasygnalizować ist
nienie obszernej dokumentacji i ana
liz Antona, dotyczących np. projektu 
statutu parafii.

Doktorant w swej pracy wykazał, że 
w zasadzie grunt dla powstania ru
chu starokatolickiego był znakomi
cie przygotowany. Tzw. „józefinizm” 
oznaczał zdecydowane uprzywilejo
wanie, jeśli nawet nie opanowanie 
państwa przez Kościół. Era Metterni- 
cha, a później konkordat z 1855 r. dał 
Kościołowi ponownie zwiększoną i od
czuwalną władzę nad strukturami pań
stwowymi. Walka z konkordatem — 
austriacki „Kulturkam pf” — stała się 
jednocześnie ruchem kształtującym po
stawy dla samodzielnych przemyśleń 
u osób świeckich, które dotychczas 
znajdowały się pod całkowitym wpły
wem kleru.

Rodzący się liberalizm w cesar
stwie austro-węgierskim doprowa
dził do uchwalenia szeregu nowych 
ustaw (przede wszystkim konstytucji 
w 1867), dotyczących praw obywa
telskich, które zostały przez Piusa IX 
zdecydowanie odrzucone, co dopro
wadziło również do powstania róż
nych ugrupowań wewnątrz Kościo
ła.

Grunt pod ukształtowanie się Ko
ścioła wolnego od wpływów Rzymu, 
zabarwionego specyfiką danego kra
ju, a jednocześnie jednoznacznie 
katolickiego — był dobrze przygo
towany. Antyliberalne nastawienie 
papieża, przygotowania do I Vatica- 
num, wyprzedzające go polemiki, 
wreszcie uchwalenie obu dogmatów:
o uniwersalnym boskim prymacie 
jurysdykcyjnym i nieomylności w spra
wach w iary i moralności — stały 
się katalizatorami i zapalnikiem 
zarazem.

W rozprawie Autor przedstawił 
biografię Alojzego Antona, przebieg 
jego kariery i cechy osobowości. 
Wiele szczegółów dotyczących jego 
życia wydobyto na światło dzienne 
po raz pierwszy. Jego droga do sta- 
rokatolicyzmu nie wynikała bynaj
mniej z przesłanek czysto religij
nych, o czym świadczy jego bio
grafia. Narysowano sylwetkę barw
nej osobowości, posiadającej nie
wątpliwe zalety, godnej wspomnie
nia, ale na pewno nie wolnej od 
krytycznego spojrzenia na nią. Na
leży raz jeszcze podkreślić, że za
równo charakterstyka osoby, jak
i poglądów zawarta w tej pracy opie
ra się na nieznanych dotąd źród
łach. Autor starał się przedsta
wić tę osobowość z należytym kry

tycyzmem obiektywnie i z dystan
sem.

Ks. Alojzy Anton nie był osamot
niony w swych działaniach; miał sze
reg liczących się współpracowni
ków, z których najważniejszym b y ł dr 
Carl Lindner. Z badań wynika, że 
Anton nie był jedynym duchownym 
oponentem wobec uchwał I Vatica- 
num. Współcześnie z nim działali inni 
duchowni, którzy także byli ważnymi 
osobami dla wiedeńskich starokato
lików. Dziewięć biografii tych du
chownych zamieszczono w pracy, 
dokumentując je po raz pierwszy.

Wynikiem działalności ks. A lo j
zego Antona jest przede wszystkim 
utworzona przez niego parafia 
pw. Salvatora — „parafia-matka” in
nych parafii starokatolickich w ce
sarstwie austro-węgierskim. Istnie
je ona nadal i posiada duże perspek
tywy rozwoju.

Ks. Christian Halama urodził się 
6 czerwca 1967 roku w Wiedniu. 
Tam ukończył szkołę podstawową 
i gimnazjum humanistyczne, a na
stępnie studiował teologię w Se
minarium Duchownym i na Wydzia
le Teologicznym Uniwersytetu 
w Wiedniu. Studia ukończył 
w 1990 roku, a w 1994 otrzymał 
święcenia kapłańskie w Kościele 
starokatolickim Austrii. W roku 
1995 rozpoczął studia na Wydziale 
Chrześcijańskokatolickim Uniwer
sytetu w Bernie, gdzie uzyskał 
licencjat z teologii. W roku 2001 
przedstawił Senatowi ChAT roz
prawę doktorską, a 24 stycznia — 
po zdaniu egzaminów i publicznej 
obronie — otrzymał tytuł doktora 
teologii w zakresie starokatolickiej 
teologii historycznej.



W przyszłym roku, 16 lutego, obchodzić będziemy 50 rocznicę śmierci 
Biskupa Franciszka Hodura — Organizatora i Pierwszego Biskupa Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Kanadzie i Polsce.

Dzisiaj, w 49 rocznicę śmierci Biskupa Franciszka Hodura, pragniemy 
przybhzyć tę Postać naszym Czytelnikom, publikując fragmenty szkicu 
publicystyczno-literackiego, pt. Strzecha w cieniu drapaczy chmur, pióra 
Jana Wiktora. Pisarz ten poruszał w swej twórczości problemy 
wychodźstwa polskiego, omawiał trudne losy polskich emigrantów 
i bardzo plastycznie przedstawił postać polskiego Biskupa

jego piękna polszczyzna, głęboka 
znajomość literatury i historii Polski, 
żywotność umysłu i pogoda —  wszyst
ko to jakże było odmienne od tego, 
co widziałem gdzie indziej, wśród 
Polonii Amerykańskiej. Czuło się 
w tym domu polskość czystą, niekła
maną i nieskalaną amerykanizmami.

To wrażenie spotęgowało się, gdy 
wszedłem do katedry Kościoła Naro-

0  Biskupie Franciszku Hodurze
(w 49 rocznicę śmierci)

W księdze pamiątkowej ku czci 
Ks. Biskupa Franciszka Hodura, ofia
rowanej Bibliotece Jagiellońskiej, 
znajdujemy wiele zdań znamienitych
działaczy, wybitnych pisarzy. Po
zwolę sobie przytoczyć garść z nich: 

Zygmunt Miłkowski (T.T. Jeż) 
w opowiadaniach z wędrówek po kolo
niach polskich płn. Ameryki, tak 
m.in. pisał w 1901 r. o Ks. Hodurze: 

„Człowiek młody, wykształcony, w li
teraturze polskiej rozmiłowany i oczy
tany, z historią ojczystą obznajo- 
miony, patriota polski i demokrata 
z uczucia i z przekonania, jak na - 
lepsze na mnie wywarł wrażenie.

Ks. F. Hodur zajmuje wydatne 
w Kościele wojującym stanowisko — 
Powtarzam: nie jest to odstępstwo 
żadne, żadna schizma, ale schizmą, 
odstępstwem stać by się mogło, 
gdyby Rzym z niezależnymi, jak z od- 
stępcami się obszedł.

Od odłączenia powstrzymuje ich: 
z jednej strony wstrzemięźliwość 
sto licy apostolskiej na nawoływaną 
na ich głowę, przez gorliwców, kląt
wę, z drugiej — w większej mierze — 
Polska. Z Polską w sercu, a spo
strzegłszy się, że przeznaczeniem 
wzniesionych za ich krwawicę kościo
łów jest wynarodowienie wychodźstwa 
polskiego, odmówili biskupom posłu
szeństwa.

Pytanie: czy Kościół niezależny, 
nadal się na tej stopie polskiej, na 
jakiej stanął, utrzyma?

Do życzenia jest, aby się utrzymał, 
to jest, żeby się oparł oblegającym 
go zabiegom i nagabywaniom” .

Dr Stefan Jarosz, znany podróż
nik, tak charakteryzuje postać zało
życiela Kościoła Narodowego.

„Kiedy myślą biegnę do długich lat 
spędzonych w Ameryce Północnej, 
kiedy przypominam sobie ludzi tam 
spotkanych, muszę stwierdzić, że naj
wybitniejszą indywidualnością wśród 
wszystkich był Ks. Biskup Franciszek 
Hodur.

Był to człowiek wielkiego rozu
mu, szlachetnego serca i niezwykłej 
mocy charakteru. Jako szczery patrio

ta, całe życie poświęcił walce o za- 
chowanie polskości wśród wychodźstwa 
polskiego za oceanem.

z tej troski o polskość powstał 
Kościół Narodowy Polski, którego 
był założycielem. Jego długoletnia 
działalność była protestem prze
ciwko bezprawnemu przywłaszczaniu 
sobie przez biskupów Niemców, 
Włochów. Irlandczyków setek koś
ciołów i szkół, budowanych wysił
kiem wychodźstwa polskiego w celu 
zachowania polskości, była prote
stem przeciw amerykańskiemu mło
demu pokoleniu ukształtowanemu 
przez Kościół Rzymskokatolic
ki” .

Zenon Kosidowski, subtelny poeta, 
publicysta, pisarz znany i zasłużony, 
po klęsce wrześniowej zamieszkał 
w Nowym Jorku. Tam redagował bar
dzo ciekawie i żywo tygodnik lite
racki, szczególnie poczytny wśród 
wyznawców Kościoła Narodowego. 
Jeździł z odczytami, zawadził też
o  Scranton, gdzie poznał Ks. Hodura:

„Wyszedłem pod głębokim wraże
niem. Ujmująca, czcigodna, a pełna 
prostoty postać Ks. Biskupa Hodura,

dowego w Scranton. Byłem bardzo 
zdumiony, gdy zobaczyłem, że witra
że, zamiast świętych, przedstawiały 
pisarzy polskich: Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego i innych. Te 
witraże miały głęboką wymowę — 
świadczyły bowiem o tym, co później 
stwierdziłem naocznie, o przywiąza
niu do języka i ku ltury polskiej, jakie 
panuje w środowisku Kościoła Naro
dowego w Stanach Zjednoczonych.

Wyjechałem potem do Kalifornii 
i mój kontakt z Ks. Biskupem Hodu- 
rem się rozluźnił. Ale zawsze miałem 
i będę miał w pamięci szlachetną 
postać kapłana patrioty, który sam 
jeden podjął bohaterską walkę z ir
landzką i niemiecką hierarchią Ko
ścioła katolickiego w Stanach Zjed
noczonych, która w brutalny sposób, 
nadużywając wiary polskich katoli
ków dążyła i dąży do ich wynarodo
wienia” .

Badacz prądów religijnych, znaw
ca poezji romantycznej, Julian Gó
recki, pióro swoje zmienia w po
chodnię, gdy pisze o Mickiewiczu,
o Słowackim, tak kreśli sąd o Ks. Ho
durze:

„Dopiero za naszych czasów, bo 
z końcem XIX wieku, powstał ludowy 
ruch w religijnej dziedzinie, ruch 
wszczęty przez syna chłopskiego, 
katolickiego księdza, Fr. Hodura. 
Ruch ten, wszczęty wśród emigracji 
polskiej w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, po pierwszej wojnie świa
towej zaczął oddziaływać na Polskę, 
pod nazwą „narodowego” Kościoła. 
Ruch ten stał się masowym. Tysiące 
chłopów i robotników odpadło od 
Rzymu i stworzyło swój własny, 
ludowy Kościół.

Twórca tego ruchu, Ks. Fr. Hodur, 
podjął zadanie, które niespełnionym 
zostało w poprzednich wiekach, 
poruszył bowiem w imię religijnego 
ideału ludowe masy, odrywając je od 
Rzymu. I było to w zgodzie z duchem 
reformacji, tworzenia demokratycz
nego Kościoła w przeciwieństwie do 
rzymskiego, rządzonego ustrojem 
absolutnym” .



Polskie zwyczaje

Luty rozpoczynał się od Gromnicznej
2 lutego — święto Matki Bo- 

skiej Gromnicznej. M imo że 
miesiąc to jeszcze po części

W dzień Matki Boskiej Gromnicznej — rys. Wojciecha Grabowskiego

karnawałowy, zaczynał się zaw
sze poważnie. Akcent ten ist
nieje do dnia dzisiejszego, 
choć zapom inam y już raczej
o rytuale umierania ze świe
cą w stygnącej d łoni, naboż
nie strzeżoną gromnicą, któ
ra godzi i skraca konanie, 
która odpędza pożary, któ
rą chroni przed gromem. Grom 
nica bowiem to świeca cudow 
na, którą w ie lcy panowie pol
scy otrzym ywali czasem od 
papieża. Świeca ta była obar
czona różnymi trudnym i zada
niami: była towarzyszką na 
ostatni moment życia, zmaga
ła się z pożogą, w ichurą, g ro 
mem, od którego wzięła nieprzy
padkowo swą nazwę.

Grom nicę wieszało się daw
niej zapobiegliw ie nad łóż
kiem, obok w ielkanocnej pal
my, aby w razie czego nie 
trzeba było sięgać do skrzy
ni czy szaf. G romnicę zapa
lano przed obrazami Matki 
Boskiej w każde Maryjne 
święto. Płomień świecy za
noszonej do kościoła, ten 
ogień od dawien dawna trak
towany był jako siła, jako 
magiczna konstystencja cze
goś, co może być i dobrem 
i złem.

Ogień dawał ciepło, pomagał 
przyrządzić pożywienie dla ludzi
i zwierząt, zapowiadał swym 
mocnym, niejako w ita lnym  pło
mieniem pogodę. Był znakiem 
domu, w spó łtw orzy ł jego at
mosferę, zadzieżgiwał kojącą 
więź z m ieszkańcami. A le ogień

to równocześnie piekło, to tak
że przesmykujące się między 
żyw icznym i polanami jęzory, 
w których słyszało się nie
raz jakby pisk dusz na poku
cie. Tak jak w „D ziadach” , jak 
w słowach Guślarza, który w ie
rzył, że „czyśćcowa duszycz
ka” :

„W  surowym  wszczepiona 
drewnie,

Gdy ją  w p iecu gryzą żary,
I piszczy, i p łacze rzewnie...".

Ogień bywał straszny, potężny 
i rozgniewany. Potrafił przeisto
czyć się w błyskawice, pozosta
w ia ł za sobą dymiące zgliszcza, 
sprzym ierzał się z żelazem i za
b ija ł na wojnach. Nie wolno go 
było w piecu wygaszać, a po
tem od kogoś pożyczać, bowiem: 
„K to  za życia ognia pożycza, 
ten w piekle oddawać go mu
si...” .

Ogień zawsze wymagał szacun- 
ku i gosposie, podsycając go rano,



żegnały się najpierw krzyżem. 
Zawsze pochylano się nad nim 
z powagą i nic dziwnego, że w tej 
sytuacji ogień święty gromnicz
ny doznawał czci szczególnej. 
Z zapaloną świecą, zazwyczaj 
przystrojoną wiankiem i wstąż
kami, wracano uroczyście do do
mu.

Jeśli trzy krople wosku spadły 
szczęśliwie na rękę, wiedziano iż 
jest to wróżba pomyślna. Jeśli 
z kolei już w izbie zapalano 
od gromnicy świeczki i czyjaś 
pierwsza zgasła, wiedziano, iż 
ten, kto ją zapalił, umrze naj
wcześniej. Kiedy? Ze smutnym  
zamyśleniem chowano gromnicę  
na tę nieznaną, może już bliską 
chwilę, a wreszcie na czas, gdy 
trzeba będzie uśmierzać burze
i  pożary, tajemne żywioły, czy
hające na zboże, strzechy, doby
tek.

Gromniczna świeca strzegła 
dodatkowo przed wilkami. Wil
ki, porywacze dzieci i dru
howie jeszcze groźniejszych 
wilkołaków, uciekały zawsze 
przed ogniem, a tym bardziej 
przed ogniem, który był świę
ty.

Jest taki obraz Piotra Sta- 
chiewicza, jeden z cyklu je
go „Legend o Matce Boskiej” : 
śnieżny krajobraz, idąca Ma
ryja i lękliwie nastroszona w il
cza wataha. Ten obraz powie
lono w tysięcznych olejodru- 
kach i sprzedawano na odpustach, 
aż stał się chyba najbardziej 
znanym wizerunkiem Gromnicz
nej.

Minęły już czasy, kiedy to w il
ki napadały na ludzkie dom o
stwa. Ale gromnice palą się 
nadal w kościołach i nadal
2 lutego zanosimy je do na
szych domów.

2 LUTEGO — Święto M atki Boskiej Gromnicznej

Gromniczna w poezji polskiej
Wyszła Najświętsza Pani z kap liczk i pom iędzy lud.
W b łękitnym  płaszczu niesie Dzieciątko drogą wśród grud.
A droga była śliska, zawiana, dął m roźny wiatr,
Borem wał śnieżny zastąpił drogę, z łe j z im y brat.
Zdziw ione patrzą wiewórki, sarny, je leń i ryś,
Jak Dziecię do nich wyciąga rączki, woła: Kiś — kiś!

Już noc gw iazdam i n iebo wyszywa, w staw  m iesiąc wpadł.
Lód  jez io r strzela zim ie na wiwat, aż Jezus zbladł.
Nie bó j się Dziecię  — szepce Maryja  — wznieś rączkę, tak!...
Nad wierną ziemią, nad w iernym  ludem  rób krzyża znak!...

Gnani śnieżycą idą do wioski, do pierwszych drzwi.
—  Pozwólcie, ludzie, ogrzać się w izbie, Syn z zimna drży!
—  Biedn i wy, biedni, siądźcie p rzy piecu. Gość w dom  —

Bóg w dom !
Przynieśli m leko, chleba, żurawin, pszczół s łodk i p lon.
Matka kob ie ty prząść nauczyła i  wiązać sieć, 

tkać obrusy, i z rogożyny koszyki pleść,
Utoczyć z wosku świece gromniczne. Ich św ięty blask  
W godzinę konań odgarnia grom y, daje m oc łask.

W rócili potem  do swej kap liczk i na skrzyżu dróg,
A lud  w G rom niczną idąc z kościo ła  spłaca Im dług.
Zapala świece, szepce nabożnie: O, dzięki Ci,
Matko ubogich, Patronko wiosek, w grom niczne dni.
Stoi Najświętsza Pani w kapliczce od w ielu lat.
O N e j powiada dziadek legendy ludziom  wśród chat.

I

 Maria Zientara-Malewska:
Legenda warmińska

*  * *

Wiatr posypał na niebie gwiezdne zastępy 
Kiedy w noc mroźną wyszła 
Święta Panienka

Księżyc blaskiem  grom n icy  zdziw iony,
Zaledwie b łysnął światłem, za las się schronił.
Podbiega śnieżną drogą mała sarenka.
—  Witaj, Panno prześliczna, N iebios Jutrzenko.
Pozwól m i przejść z Tobą chociaż w iorst kilka,
Bo niebezpiecznie samej napotkać wilka...

J ako, że zewsząd las nas o toczył 
Wskroś m roźnej nocy  —

—  Nie zawsze straszny wilk, gdy się czai.
Gorzej, gdy człow iek w sercu w ilkiem  się staje...

Idzie Święta Panienka przez śnieżne zaspy,
Choć nocka ciemna, na po lu  jakb y  dzień jasny.
To w z ło tych  kroplach wosku m igoce płom yk.
W dali, na śnieżnym  wzgórzu, uśpione domy.
N iech w p łom ien iu  św ięconym  krzepnie dziś m iłość.
Pragniem y ofiarować rzecz Tobie m iłą:
W p lecionym  w ianku m od litw  —
Serca bez skazy,
Które pełnią dob roc i Twe serce darzy.
Matko, najm ilsza z matek,
W św iątecznym  darze
Woskowe świece p łoną u stóp ołtarzy.

A m y wsłuchani w p iękno hym nów  m uzycznych  
Korną m od litw ą w ielb im y  
Święto gromniczne...

Józef Baranowski: 
Gromnicznej



Polskie zwyczaje

Jak to bywało w Popielec
Kościół zawsze dążył do te

go, by Popielec stanowił prze
de wszystkim uroczystość re
ligijną. Przez długi czas utrzy
mywano ten nastrój, śpieszono 
tłumnie do kościoła, klękano 
przed ołtarzami, gdzie księża 
posypywali zebranych popiołem 
palmy, poświęconej w Kwietnią 
Niedzielę (wśród pospólstwa krą
żyły pogłoski, że jest to popiół 
z trupich kości). Było coś efek
townie teatralnego w tym geście, 
z którym niewytrzeźwieni jesz
cze po nocy biesiadnej szli 
do kościoła, aby głowy posy
pać popiołem. Najwięksi pano
wie nawet, nie zawsze o nie
dzielnym nabożeństwie pamięta
jący, udawali się w tym dniu do 
kościoła, a chorzy prosili księ
dza, by do domu zajechał z po
piołem. Młodzież, jak zwykle 
swawolna, obsypywała się po
piołem, w workach i garnkach 
przynoszonym, o co śmiechu 
i kłótni było dosyć. Posypywa
no głowy popiołem na znak 
pokuty. Zwyczaj ten miał przy
pominać o nieubłaganej śmierci, 
która każdego dosięgnie.

Od połowy XVIII wieku po
bożność ta w pewnych kręgach 
trochę się ostudziła. Do domów 
już tak często w Popielec nie 
wzywano księży. W zwyczaju 
było „tańczenie na urodzaj” , 
zwłaszcza na wsi. Były to bar
dziej podskoki, niż figury ta
neczne. Wierzono bowiem, że 
konopie czy len będą tak wyso
kie, jak skoki. Tańczyły same 
mężatki, z czasem i mężów ze 
sobą przyprowadzały.

Z Popielcem łączyły się też 
zabawy z przywiązywaniem do 
kłody dziewcząt, które za mąż 
nie wyszły w czasie zapustów. 
Różne formy miała ta zabawa; 
najczęściej ciągniono przez wieś 
spory kloc, i każdą dziewczy

Popielec — ry sunek

nę, która nie zdołała się za
wczasu ukryć, łańcuchem doń 
przywiązywano, każąc jej ciąg
nąć kłodę do karczmy, gdzi e 
następował wykup i zwolnie
nie; w miastach przyczepiano 
pannom małe klocki drewnia
ne.

Na Rusi zwyczaj „kołodki” 
miał znacznie bogatsze formy. 
Tutaj cały tydzień zapustny, 
maślanycia, poświęcony był roz
maitym praktykom z kłodą, któ
rą przedstawiano w ludzkie, 
postaci, obchodząc jej urodzi
ny i pogrzeb.

Przy kościołach w miastach 
w Środę Popielcową czatowa
li chłopcy na białą płeć, któ
rej przypinali na plecach ku
rze łapki, skorupy od jajek, 
indycze szyje, rury wołowe —
i to tak sprawnie, że dziew
czyna tym „obdarowana” nic

nek Andriollego

nie poczuła. Tego typu akce- 
soria uwiązane były na sznur
ku lub nici, a na końcu znaj- 
dowała się szpilka. Tego rodza- 
ju figle wywoływały powszechny 
śmiech.

Zaczynał się długi, czterdzie
stodniowy, wielki post, które
go najczęściej sumiennie prze
strzegano. W rozmaitych okoli
cach i w różnych domach roz
maite były tradycje; zdarzało 
się często, że pobożniejsi po
nad miarę przez Kościół wyzna
czoną, pościli, przez cały czas 
mięsa nie jadając i wina nie pi
jąc.

Wielki post był zawsze okre
sem ciszy, skupienia i poboż
ności. Nie słychać było muzyki, 
nie wolno było tańczyć, nie by
ło gwarnych zebrań towarzy
skich, śpiewano tylko pobożne 
pieśni.



WYCHOWANIE

Aniele Boży, Stróżu mój
— czyli jak wychować religijnie dziecko

Każde wychowanie małego 
dziecka, a w ięc i jego re lig ijne  
wychowanie, rozw ija się stop
niowo, przechodząc pewne etapy 
poznawcze, uczuciowe i dążenio- 
we — w zależności od rozwoju dy
spozycji psychicznych dziecka oraz 
nabytego doświadczenia i w p ły 
wów środowiskowych. Wychowanie 
re lig ijne  zmierza do trwałego 
zespolenia dziecka z Bogiem, 
czyli do życia w łasce, poprzez 
coraz głębsze poznanie Boga, 
uczuciowe przeżywanie w m iłości
i dawanie o Nim świadectwa ży
cia.

W św iadom ości małego dziecka 
pow inien kształtować się obraz 
Boga — dobrego, kochającego. To 
daje dziecku poczucie bezpie
czeństwa i uczy, jak pow inno się 
postępować wobec otoczenia.

Nie wszyscy dorośli zdają sobie 
z tego sprawę, że małe dziecko 
znacznie wcześniej rozumie zacho
wanie swego otoczenia, aniżeli 
potrafi to oznajm ić słowem czy 
zdaniem. Zanim w ięc dziecko 
zacznie mówić, już wcześniej ro
zumie przejawy życia re lig ijnego 
w okó ł siebie, najpierw  intu icyjn ie , 
a potem, w miarę rozwoju jego 
św iadom ości, coraz lepiej. Dziecko 
szybko włącza się w  przejawy życia 
re lig ijnego zauważanego w okó ł 
sieb ie, wcześnie wyczuwa ich zna
czenie intu icy jn ie  niż rozumowi, 
stąd też re lig ijne jego w ychow anie

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI
Wydawca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Instytut Wydawniczy 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Redaguje Kolegium. Adres redakcji: 
ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa, 
tel. (22) 868-32-47. Cena prenumeraty 
rocznej: 24 zł. Redakcja nie zwraca tek
stów nie zamówionych i zastrzega so
bie prawo ich redagowania i skracania.

Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat — 
Holding” Sp. z o.o. Zam. 30/2002.

pow inno się zacząć już na ko la
nach matki.

Rozwój mowy u dziecka, ok. 2 ro
ku życia, wprowadza je w dalsze 
poznanie Boga i daje sposobność 
do rozm ów o Nim z rodzicam i. 
W tym okresie uczy się ono nazy
wać Boga m od lić  się do Niego 
w sposób bardzo prosty. Proces 
ten nasila się w następnym roku 
życia dziecka (tzw. w iek pytań). 
Wtedy to dziecko zasypuje pytania- 
m swoje otoczenie. Pytania do ty
czą także i spraw re lig ijnych.

Następnym etapem w rozwoju 
re lig ijnym  dziecka jest poznanie 
Boga, Jego Osoby, poprzez odkry
cie w łasnego „ ja ” i w łasnej w o
li. Przez odkrycie  własnej osoby
i wyodrębnien ie  jej spośród o to 
czenia, dziecko staje się zdolne 
do poznania Boga, który wszystko 
wie i w idzi i jest dobry. Zaczy
na ono rozum ieć słowa m odlitw y 
„O jcze nasz” , do której włącza się 
z większym zaangażowaniem we
wnętrznym. O dkrycie to ma miejsce 
m iędzy 3 a 4 rokiem  życia dziecka. 
W tym  też już okresie dziecko 
zaczyna tw orzyć sobie obraz Boga 
poprzez obraz swoich rodziców, 
zwłaszcza ojca. Od samego po
czątku w łączenia się dziecka 
w życie religijne, jego rozwój za
leżny jest od przykładu rodziców. 
Znaczenie przykładu ze strony 
rodziców  jest w tedy szczególnie 
ważne, rozpoczyna się bowiem w 
życiu dziecka jeden z najważniej
szych procesów tw orzenia i rozw i
jan ia osobowości re lig ijne j po
przez osobowość rodziców. O jciec 
zły, despotyczny, awanturnik w p ły 
wa ujem nie na kształtowanie się 
obrazu Boga u dziecka. W tym 
bowiem w ieku nie jest jeszcze ono 
zdolne oddzie lać tych dwóch o j
ców od siebie. A nawet kiedy jego 
poznanie i jego pojęcia staną się 
bardziej oczywiste, nie zawsze 
będzie w  stanie wyprostować skrzy
w iony obraz Boga dzieciństwa.

Ponieważ we wczesnym dzieciń
stw ie (m iędzy 3 a 5 rokiem  ży
cia) pojaw ia się już myślenie 
przyczynowe, trzeba mówi dziec

ku o Bogu-S tw orzycie lu , o stw o
rzeniu świata i człowieka, o ra
ju i o szczęściu w nim, o m iłości 
Boga i złu, jakim  jest n ieposłu
szeństwo wobec Niego, posługu
jąc się opow iadaniam i b ib lijn y 
mi.

Dużym ułatwieniem poznania Bo
ga będzie w prowadzenie dziec
ka w h istorię  i życie Jezusa 
Chrystusa. Z chwilą, kiedy dziec
ko zaczyna m ówić, matka uczy je 
m odlić się, początkowo w krótk ich 
słowach czy zwrotkach, prostych
i zrozum ia łych. Przykład m odlą
cych się rodziców  wykształca jego 
postawę w m od litw ie  na całe życie.

W m odlitw ie  dziecka, obok Ojcze 
nasz, nie może zabraknąć Z dro 
waś M aryjo  oraz m od litw y do 
Anioła  Stróża. To są pierwsze 
m odlitw y, których dziecko pow in
no się nauczyć.
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Otręby nie tylko 
odchudzają

Otręby wypełniają żołądek, ale 
nie tuczą. Dają uczucie sytości, 
a nie powodują osadzania się 
tłuszczu. Wystarczy spożywać co
dziennie 3 płaskie łyżeczki otrąb, 
by już odczuć ich działanie. Szcze
gólnie poleca się otręby pszenne. 
Można je uprażyć i zemleć, a potem 
używać do posypywania kanapek, 
zup, sosów, dań mięsnych i jarzy
nowych, sałatek itp. Otręby można 
dodawać do mleka, napojów owo- 
cowo-mlecznych, kotletów sieka
nych, do farszów słodkich i mięs
nych czy warzywnych. Ważne jest 
przede wszystkim to, aby jadać je 
codziennie.

Błonnik otrąb powoduje, że ła t
wiej usuwamy z organizmu produk
ty przemiany materii i nie cierpi
my na zaparcia. To chroni nas 
przed uchyłkami i polipami jelit, 
przed hemoroidami itp. Ponieważ 
otręby rozmiękczają masę jedze
niową, nie musimy obawiać się 
wrzodów żołądka i dwunastnicy, 
a potencjalne czynniki rakotwór
cze są jak gdyby zablokowane.

Rzepa w domowej 
aptecze

Dawniej wierzono w nadprzyro
dzoną moc rzepy. A i dziś medycy
na poleca ją przy wielu dolegli
wościach. A oto w jakich dolegli
wościach pomaga rzepa:

•  Przy wyczerpaniu: sok z rzepy 
doprawić sokiem z cytryny i mio
dem. Pić po 1/3 szklanki 3 razy 
dziennie.

•  Na suchy kaszel: 30 dag rzepy 
obrać, zetrzeć, zalać litrem wrząt
ku i odstawić na 15 minut. Gdy 
ostygnie, przecedzić i pić jak her
batę, osłodzoną miodem.

•  Przy bólach gardła: płukać so
kiem świeżo wyciśniętym z rzepy.

•  Przy bólach stawów, ischiasie
i artretyzmie: obraną rzepę po
kroić, zmiksować, rozkładać na 
kawałkach gazy i przykładać do 
bolącego miejsca, obandażować. 
Trzymać przez noc.

•  Na wzmocnienie: 50 dag rzepy 
obrać, zetrzeć, zalać mlekiem
i odstawić na 6 godzin. Przecedzić
i pić po pół szklanki 3 razy dzien
nie.

•  Na ropne wypryski: ugotować 
w mleku kawałek obranej rzepy, 
rozgnieść i rozłożyć na twarz. Po 
15 minutach zmyć wodą mineral
ną.

Dbajmy w zimie
o cerę

Mróz, zimny w iatr źle wpływają 
na naszą cerę. Także w domu po
wietrze wysuszone przez kaloryfe
ry nie jest korzystne dla nas. Nawet 
bardzo młoda twarz, jeśli zanied
bamy nawilżanie i odżywianie — 
przypominać będzie pomarszczo
ne jabłuszko. Co robić?

Skóra powinna być nawilżona od 
wewnątrz. W tym celu należy dużo 
pić nie gazowanej wody i soki wa
rzywne lub owocowe — nawet 2 li
try dziennie.

Po kąpieli nie wychodzić od razu 
z domu, gdyż zimno i w iatr szcze
gólnie szybko negatywnie zadzia
łają na wilgotną skórę.

Maści z linomagiem, tranowe
i  alantonowe dobrze natłuszczają 
skórę i przywracają jej prawidłowe 
ukrwienie.

Jeśli przebywamy długo w su
chym powietrzu, co pewien czas 
nakładajmy krem nawilżający, 
gdyż działa on skutecznie tylko 
przez 2-3 godziny.

Przed wyjściem z domu należy 
posmarować twarz kremem od
żywczym, a następnie zrobić ma
kijaż, stosując jako podkład puder 
w kremie i puder sypki. Warstewka 
sypkiego pudru chroni przed wia
trem i mrozem.

Bądźmy 
dłużej młodzi

Aby zachować młodość, należy:
•  Być ruchliwym, a więc dużo 

chodzić, przebywać na świeżym 
powietrzu.

•  Być pgodnym i życzliwym. 
Zły nastrój wyładowuj w pracy fi
zycznej. Gdy masz chęć wywołać 
awanturę, zmień natychmiast te
mat myśli, rozmowy.

•  Unikać nudy, bo nuda stresu
je. Znajdź ciekawe zajęcia, to od
pręża i urozmaica życie.

•  Nie tyj. Odżywiaj się racjo
nalnie. Otyłość przyspiesza proces 
starzenia się organizmu. Nie od
chudzaj się też zbytnio, bo to rów
nież postarza. Okresowo kontroluj 
wagę.

•  Zaniechaj palenia tytoniu.
•  Pamiętaj o przysłowiu: „alko

hol jest dla ludzi którzy umieją 
p ić” .

•  Po ukończeniu 40 roku życia 
systematycznie kontroluj stan swe
go zdrowia.

Trzydniowa dieta 
warzywno-owocowa

Aby pozbyć się nadmiaru to
ksycznych substancji, warto zrobić 
sobie trzydniową dietę warzywno- 
-owocową. Zalecamy więc:

•  Codziennie rano pić sok ze 
świeżych owoców, a w ciągu dnia — 
zamiast zupy — sok z selera.

•  Zrezygnować z mięsa i przy
rządzić sobie sałatkę z fasoli z o li
wą i czosnkiem. Jest w niej dużo 
potasu, który znakomicie reguluje 
przemianę materii.

•  Między posiłkami jedz owo
ce, a przed snem wypij szklankę 
mleka (chudego) lub szklankę jo 
gurtu naturalnego.

•  Jeśli już musisz jeść mięso, 
to niech to będzie chuda wołowina 
gotowana z warzywami.

•  Z pieczywa wybieraj chleb 
gruboziarnisty, który zawiera selen 
rozkładający metale ciężkie w or
ganizmie.

Po takiej diecie twarz nabiera 
blasku i pięknego koloru. Radzi
my zastosować dietę warzywno- 
-owocową.

Czy sól 
jest szkodliwa?

Już od dawna uważano, że sól 
podnosi poziom ciśnienia tętni
czego. Twierdzenie to opierano na 
obserwacji, że ludzie, którzy zde
cydowanie mniej używają soli do 
przyprawiania potraw, o wiele rza
dziej chorują na nadciśnienie.

Obecnie teoria ta uległa zmianie. 
Twierdzi się bowiem, że sód, czyli 
główny składnik soli kuchennej, 
powoduje lepsze funkcjonowanie 
naczyń krwionośnych, szczegól
nie w starszym wieku. Coraz wię
cej naukowców uważa, że sól, po
dobnie jak wiele innych produktów 
spożywczych, działa indywidual
nie. Niektóre osoby, nie ogranicza
jąc soli, mają ciśnienie w normie, 
a u innych dieta małosolna wywo
łuje wzrost ciśnienia, zarówno 
skurczowego, jak i rozkurczowe
go. Jeśli więc mamy kłopot z ci
śnieniem, musimy drogą prób i do
świadczeń zbadać, jaka dieta nam 
służy.

Ale uwaga! Pamiętajmy, że nad
używanie soli sprzyja degeneracji 
tkanek żołądka, dwunastnicy i jelit, 
zwłaszcza jeśli jednocześnie dieta 
jest uboga w produkty dostarcza
jące witamin, makro i mikroelemen
tów.


