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U K R E S U...

Tak dzień po dniu dogasa krótką chwilą.
Kiedyś dobiegnie kres nasz ostateczny —
Gdy raz ostatni w światło słońca spojrzysz 
l  druh się z tobą pożegna serdeczny.

Choć życie cale wiekiem ci się zdało,
Lecz wówczas pomnisz, że zbyt krótko trwało.

Gdzie przyjaciele, gdzie twój dom rodzinny,
Gdzie zbiegłe lata i  uśmiech matczyny,
Gdzie twoje wiosny dojrzałe jesienią?
Inny nurt czasu biegiem myśli płynie —

Wszystko przemija jako pory roku,
Choć wrócą — ty im  nie dorównasz kroku,

Przeto dzień każdy niech uświęca praca.
1 myśl spokojna. Jeśli trud — to wzniosły,
A jeśli przyjaźń — to tylko prawdziwa...!
A  pieśń tak piękna — jako obraz wiosny.

Zycie to chwila —  ceń je należycie.
■Pracą i prawdą zawsze przejdziesz życie.

Błogosław Panie nasze wszystkie chwile 
Błogosławieństwo pracy i spokoju 
I daj wychwalać pieśnią Twoje Imię,
I daj wytchnienie w spoczynku i znoju.

Niech będzie miłość Twoja wysławiona 
I  dobroć Twoja w skarbach nieprzerwana.

JOZEF BARANOWSKI
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EWANGELIA
NA DWUDZIESTĄ SIÓDMĄ 

NIEDZIELĘ 
PO ZIELONYCH ŚWIĘTACH

/ mówił Jezus: Gdy tedy ujrzycie 
na miejscu świętym brzydkość 
spustoszenia, jak to przepowie

dział prorok Daniel — kto czyta, niech 
zrozumie — wtedy ci, którzy będą w 
Judei, niech uciekają w góry, a kto bę
dzie na dachu, niech nie schodzi po 
rzeczy do domu, a kto na polu, niech 
się nie wraca po ubranie swoje. Biada 
brzemiennym i matkom karmiącym w 
one dni! Módlcie się, aby wam nie przy
szło uciekać zimą, albo w szabat, bo 
taki będzie w owe czasy ucisk, jakiego 
od początku świata nie było ani będzie. 
I gdyby nie były skrócone te dni. nikt-  
by nie ocalał, ale dla wybranych skró
cone będą. Jeśli wam wtedy kto powie: 
Oto tu, oto tam jest Chrystus, nie 
wierzcie. Albowiem powstaną fałszywi 
prorocy i będą czynić wielkie znaki i 
cuda, aby nawet wybranych (jeśli to 
możliwe) w blad wprowadzić. Przepo
wiadam wam to, I dlatego, jeśli wam 
powiedzą: Oto jest na puszczy, nie wy
chodźcie, oto we wnętrzu domu, nie 
słuchajcie. Jako bowiem błyskawica 
wychodzi ze wschodu i jawi się na za
chodzie, tak będzie i z przyjściem Syna 
Człowieczego. Gdzie będzie żertwa, tam 
i orły się zbiorą.

Zaraz po owych strasznych dniach 
słońce się zaćmi, księżyc światło 
wstrzyma, gwiazdy będą spadać z nie
ba a moce niebieskie poruszone będą. 
Wtedy ukaże się na niebie znak Syna 
Człowieczego: i będą płakać wszystkie 
ludy ziemi, gdy ujrzą Syna Człowiecze
go na obłokach niebieskich to całym 
blasku potęgi swojej i majestatu. On 
też wyśle anioły swoje i głosem trąby 
straszliwym z czterech stron świata, od 
krańca do krańca, zgromadzą wybra
nych jego. Bierzcie przykład z figi. 
Kiedy gałęzie stają się miękkie i zaczy
nają okrywać się pączkami, wiecie, ie 
lato już blisko. Podobnie gdy to wszy
stko ujrzycie, wiedzcie, te już idzie.

Powiadam wam: jeszcze nie przemi
nie to pokolenie, gdy się to wszystko 
stanie. Niebo i ziemia przeminą, a sło
wa moje nie przeminą. (Mat. 24, 15—35).

T ydzień po ostatniej niedzieli po zesła
niu Ducba Świętego jest zakończeniem 
roku liturgicznego oraz przypomnie

niem końca świata. Msza dzisiejsza ma 
istotnie znamię prorocze. Stawia nam przed 
oczy chwile straszliwe, gdy ukaże się Sędzia, 
który odda każdemu według uczynków jego. 
Zarówno modlitwa jak i Lekcja mówią o 
tych dobrych uczynkach, łafrle mamy przy
nieść Bogn w  dniu Sądu.

Przy końcu roku liturgia katolicka raz 
jeszcze nawołuje do czynu zrodzonego z Czy
nu Bożego, który stanie się wyrazem naszej 
Miłości i uwielbienia Tego, który jest O j
cem i Panem.

Chrystus wskazał, jako ideał doskonałości, 
doskonałość swego Ojca: „Bądźcie wy tedy

SPOSÓB UCZESTNICZENIA  
WE MSZY ŚWIĘTEJ

W  dzisiejszej pogadance chcę zaprowadzić 
Was, katolicy, na górę Golgotę, gdzie 
odprawiała się jedyna w swoim rodza

ju zbawcza, nie mniej jednak krwawa Msza 
św. Ołtarzem był krzyż twardy. Kapłanem, 
czyli ofiarującym, a zarazem ofiarą był sam 
Chrystus Pan.

Pod krzyżem, czyli przy ołtarzu Chrystusa 
Odkupiciela, stało wielu ludzi. Była to jak
by pierwsza świątynia Chrystusowa, która 
zgromadziła ludzi, tak jak dziś gromadzą się 
wyznawcy Chrystusa na Mszy św. celebro
wanej przez kapłana.

Wśród uczestników na krwawej Mszy św. 
Chrystusowej wyróżnić można poszczególne 
grupy ludzi: kapłanów żydowskich, faryze
uszy, żołnierzy, dwóch zbrodniarzy (łotrów), 
przechodniów, grono wyznawców i czcicieli 
Jezusa.

Każda grupa inaczej uczestniczyła w krwa
wej Chrystusowej Mszy św.

Jedni naśmiewali się z Jezusa umierają
cego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z 
krzyża, a my ci uwierzymy...”  „Innych oca
lił, niechże ocali i siebie...”

Do tej grupy podobni są dzisiaj ci katoli
cy, którzy nie rozumiejąc Mszy św. w  ogóle 
do kościoła nie przychodzą. W  rozmowie zaś 
na ten temat mają tylko słowa pogardy dla 
Jezusa, Mszy św. i Kościoła.

Inni znów — jak mówi Pismo św. — przy
szli na Golgotę jak na widowisko. Przyglą
dali się z ciekawością krwawej egzekucji. 
Na górę przywiodła ich tylko ciekawość.

Dzisiaj spora grupa wielu katolików w  po
dobny sposób uczestniczy we Mszy św. Przy
chodzą, bo nie mają co robić z czasem.

doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski do
skonały jest” (Mt. 5, 48), a jednocześnie 
wskazał nam niezawodną drogę, aby osiąg
nąć ów ideał na pozór przekraczający cał
kowicie możliwości czołwieka: „Kto widzi 
mnie, widzi i Ojca” (J. 14,9), „Jam jest Dro
ga i Prawda, i Żywot” (J. 14, 5).

„Być drugimi Chrystusami” to hasto wy
raża jedną z najdroższych sercu chrześcijań
skiemu prawd, dzięki której tyle milionów 
dusz skupiło wszystkie swe myśli i uczucia 
wokoło osoby Mistrza z Nazaretu.

„Zycie Jezusa — powiada św. Leon — jest 
dla nas zarazem wzorem i sakramentem”. 
Nie ma więc w  życiu Jezusa niczego, co by 
nie było udziałem naszego życia: każdy Jego 
czyn, słowo, nauka i cud mają oprócz swej 
wartości historycznej jeszcze wartość wiecz
ną, która waży bezpośrednio na życiu całego 
Kościoła i każdego z jego członków. Tyczy 
się to szczególnie pewnych kulminacyjnych 
faktów życia Zbawiciela, na które Kościół 
położył większy nacisk, grupując je w cykl 
nazwany Rokiem Liturgicznym. Zamykając 
te uroczystości w  pewien obwód zamknięty 
roku słonecznego, Kościół chciał przez to 
uwydatnić wiecznotrwały charakter Tajemnic 
Chrystusowych.

Rok liturgiczny to obwód żywy i czynny 
całego Kościoła, który jednoczy się z miste
rium Chrystusowym, aby czerpać w tym ła
skę naśladowania Boskiego Mistrza. Tajem
nice Chrystusowe stają się w ten sposób osią 
naszych przeżyć. Rodzimy się z Chrystusem, 
z Nim zanurzamy się w wody Jordanu, z 
Nim w dzień potrójnego kuszenia na puszczy 
przezwyciężamy szatana. Z Nim przede 
wszystkim cierpimy, wspólukrzyżowani umie
ramy, a odkupieni zmartwychwstajemy i do 
nieba wstępujemy. W ten sposób zrodzony 
z chrztu, zasilony Eucharystią, ukształtowa
ny przez Rok Kościelny czyn katolika nabie
ra tego wyrazu pełnego i nadprzyrodzonego, 
który będzie najpiękniejszą odpowiedzią 
człowieka na powołanie do doskonałości. Ta
ki człowiek — chrześcijanin — może śmiało 
oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa Chry
stusa, choćby przyjściu temu miały towarzy
szyć zjawiska osobliwe i niesłychane, po-

POZNAJ
Przychodzą, by posłuchać muzyki organo
wej, śpiewu chóralnego lub solowego księdza 
przy ołtarzu, obejrzeć architekturę, obrazy, 
rzeźby itp. Jednym słowem kościół traktują 
jak muzeum, czy salę koncertową.

Pod krzyżem byli również poganie, żoł
nierze nawet w  stopniu oficera (setnik rzym
ski). Setnik, chociaż nie był wyznawcą Je
zusa, miał jednak oczy otwarte i wszystko 
dokładnie śledził. Spostrzegł więc, że Jezus 
nie przeklinał, jak inni zbrodniarze, ale mod
lił się: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co 
czynią...”  Setnik uważnie obserwował rów
nież zachodzące zjawiska w  przyrodzie, jak 
trzęsienie ziemi, wyjątkowe zaćmienie słoń
ca, grzmoty itp. Obserwacje swe powiązał 
w  jedność logiczną i doszedł do słusznego 
wniosku. „To jest mąż sprawiedliwy, to jest 
Syn Boży!”  — zawołał. Setnik więc dobrze 
uczestniczył we Mszy św. bo miał oczy, uszy 
i serce otwarte.

A  czy ty również tak wszystko obserwu
jesz w kościele — kapłana, jego ruchy i czyn
ności przy ołtarzu? Obserwując czy myślisz
o tym, gdzie jesteś i co się dzieje przy oł
tarzu?

Chrystus na Golgocie miał dwóch mini
strantów, łotrów wespół z Nim wiszących. 
Obaj byli bardzo blisko Jezusowego „ołta
rza” , a jak odmiennie uczestniczyli we Mszy 
św., której bezpośrednio byli świadkami. 
Jeden uczynił wewnętrzną spowiedź i przez

aobne do tych, które opisuje dzisiejsza pery
kopa ewangelljna.

Ewangelia dzisiejsza jest bardzo zbliżona 
do tej, którą czytamy na początku roku w  
Adwencie; tak ie  od pierwszej niedzieli aż 
do ostatniej Kościół nie spuszcza z oczu 
wielkiego celu, do którego dążymy. Zbawi
ciel w tej mowie eschatologicznej (o rze
czach ostatecznych) maluje przed oczyma 
uczniów dwa zdarzenia o niezwykłej donio
słości, wyłaniające się mniej lub więcej wy
raźnie z tajników przeszłości. Jednym jest 
zburzenie Jerozolimy, drugim koniec świa
ta. Te dwa zdarzenia, aczkolwiek oddzielone 
od siebie Bogu wiadomą przestrzenią czasów, 
w myśli Chrystusa są ściśle zespolone: speł
nienie dosłowne pierwszego tekstu w nie
spełna 40 lat po proroctwie jest dla nas do
wodem, że i przyjście Chrystusa jest nieza
wodne. Trwajmy więc mocno w wierze 
Chrystusa, Boga prawdziwego i wszystko
wiedzącego, bo „ziemia i niebo przeminą, ale 
słowa Jero nie przeminą”. Krzyż i Ewan
gelia, które co dzień w tajemnicy Euchary
stii wspominamy, będą stały zawsze, nawet 
wtedy, gdy świat w proch się rozsypie.

Trwanie w  wierze w Chrystusa nie może 
być jednakie bezczynne. O ile naszej wierze 
nie towarzyszy czyn — to znaczy, le  wiara 
nie przepoiła jeszcze do głębi ani naszego 
umysłu, ani serca — to dowód, ie nie prze
żywaliśmy dogłębnie tajemnic Chrystusowych 
ukazywanych nam przez Kościół — Matkę 
naszą, w ciągu roku liturgicznego, który dzi
siejsza niedziela właśnie zamyka.

W progi nowego liturgicznego roku nie 
można wstępować bez podsumowania dorob
ku duchowego roku minionego.

Sumujmy, oceniajmy i wyciągajmy wnio
ski, prosząc jednocześnie Boga o łaskę, aby 
przyszły rok był dla naszej duszy owocniej
szy. J. K.

NASZA OKŁADKA:
„Niabo i ziemio przeminą, 

ale słowa moje n i* przeminą"
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skruchę pojednał się z Bogiem, drugi z lek
ceważeniem odnosił się do wszystkiego, co 
go otaczało. Był nieczuły na sprawy ludz
kie, przez które zawisł na krzyżu i na spra
wy nadprzyrodzone, które odrzucił, nie chcąc 
z nich skorzystać.

Do dobrego łotra podobną była Maria Ma
gdalena, która przez żal doskonały za grze
chy spod krzyża odeszła rozgrzeszona, uspra
wiedliwiona.

W idzimy więc, że Msza św., zdolna jest w 
grzeszniku wzniecić iskrę żalu, o ile szczerze 
będzie w  niej uczestniczył.

Pod krzyżem stal również wierny uczeń 
Jezusa, św. Jan. Będąc czystego serca ofia
rę Chrystusową mocno przeżywał. Chrystus 
Pan jego miłość i oddanie bez reszty wyna
grodził, bo Matkę Swoją oddał jemu pod 
opiekę, a Matce polecił adoptować go na sy
na. W ielkie to było wyróżnienie.

Pozostaje nam jeszcze do omówienia Mat
ka Boska, o której Pismo św. mówi krótko: 
„A  stała obok krzyża Matka Jego” . Ona w 
najdoskonalszy sposób uczestniczyła w krwa
wej Mszy św. na Golgocie. Maryja stojąc, 
uświadamiała sobie, że na Kalwarii odbywa 
się ofiara, że Pan Jezus na krzyżu umiera 
nie jakąś zwykłą śmiercią, lecz śmiercią ofiar
ną. Wiedziała, że ta ofiara jest konieczna ze 
względu na doskonałe uwielbienie Boga i

na zbawienie ludzi. Ona Mszę św. prawdzi
w ie przeżywała wewnętrznie.

A  ty, czy uczestniczysz we Mszy św. na 
sposób setnika, szydzących faryzeuszy, łot
rów na krzyżu, Marii Magdaleny* Jana czy 
też Matki Boskiej?

Ks. K. JAWORSKI

Ł  C Y K L U  i

PERYKOPY, KTÓRYCH NIE SŁYSZYMY W KOŚCIELE

JEZUS I KANAANKA
Charakterystyczny wypadek miał miejsce 

w  czasie pobytu Jezusa w  okolicy Tyru i Sy
donu. Pewna niewiasta. Kanaanka, prosiła o 
uleczenie swej córki, którą trapił szatan.

Jezus, chcąc doświadczyć jej wiarę, począt
kowo nie zwracał uwagi na jej prośbę. Nie
świadomi intencji Jezusa apostołowie pró
bowali wstawiać się za niewiastą, ale usłyszeli 
odpowiedź: „Jestem posłany do owiec, które 
zginęły z domu izraelskiego".

Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić 
wszystkich ludzi (2 Tym. 2, 5—0). Rozpoczął 
jednak swą pracę od Żydów i apostołom 
również polecił początkowo pracować w Pa
lestynie, a dopiero później mieli się rozejść 
po całej kuli ziemskiej.

Izraelici byli narodem wybranym do prze
chowania idei w iary w  jednego Boga, ich 
więc udziałem miało być nawracanie pogan 
do wiary w  prawdziwego Boga.

Kobieta, mimo że słyszała szorstką odpo
wiedź Chrystusa, zdobyła się na odwagę, 
przystąpiła do Jezusa, padła Mu do nóg i w 
dalszym ciągu powtarzała swą komą prośbę, 
tytułując Jezusa Synem Dawida.

Jezus na jej usilne błagania wyjaśnił, że 
jest posłany do synów i nimi się musi opie
kować. Przez synów rozumiał oczywiście Chry
stus Izraelitów, których Bóg miał w  w y
jątkowej opiece, jak ojciec ma w  opiece swe 
dzieci. O poganach wyrażał się Jezus niepo

chlebnie. gdyż wskutek złego swego życia nie 
zasługiwali nawet na nazwę ludzi.

Niewiasta nie zraziła się taką postawą Je
zusa, i powiedziała: „I owszem Panie, ale i 
szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze 
stołów panów ich", czyli: Jakkolwiek psy nie 
dostają chleba przeznaczonego dla synów, to 
jednak osiągają pewne resztki. Żydom w y
świadczasz w ielkie dobrodziejstwa, czyniąc 
dużo cudów, to mnie przynajmniej jedno 
spraw tylko — uwolnij mą córkę spod mo
cy szatana.

Na tak usilne prośby rzekł Jezus do Ka- 
naanki: „Niewiasto, wielka jest twoja wiara, 
niechaj ci się stanie, jako chcesz. I  uzdrowio
na jest córka onej g o d z in y (Mk. 7, 24—30).

Matka, gdy wróciła do domu, znalazła już 
córkę uzdrowioną. Cud ten zawdzięcza Ka
naanka Jezusowi, lecz również i swojej sil
nej, wytrwałej wierze.

Nauka moralna płynąca dla nas z tego 
wydarzenia jest bardzo krótka, lecz jakże 
ważna: wierzyć. Mimo trudności, mimo po
zornych niepowodzeń — wierzyć. Nawet w te
dy, gdy rozum zda nam się co innego pod
dawać, gdy ambicja jest zadraśnięta, gdy 
postawa nasza kosztuje nas tyle, że zda się 
nie wydolamy — mimo to wszystko, trzeba 
nam wierzyć. Nawet nie spodziewamy się 
kiedy naszą wiarę nagrodzi sowicie Bóg.

K s . d r  A . N A U M C Z Y K

W  dniu 13 listopada br. Prymas Kościoła Polskokatolickiego, Ks. Bp Dr 
M. Rode, odleciał z lotniska Warszawa —  Okęcie na plenarne zgromadzenie 
Światowej Konferencji Kościołów Chrześcijańskich w New-Delhi (India), jako 
oficjalny reprezentant Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

Ks. Prymasa Biskupa M. Rodego żegnali na lotnisku przedstawiciele Kurii 
Biskupiej, Wydawnictwa Literatury Religijnej, Stowarzyszenie Społecznego 
Polskich Katolików.

POKÓJ I TYLKO POKÓJ
Osiągnięcia Związku Radzieckiego we 

wszystkich dziedzinach są rezultatem wiel
kiej pracy narodów ZSRR. Minęły nie
dawno 44 lata od chwili, kiedy władza po
lityczna w Rosji znalazła się w  rękach 
rewolucjonistów, którzy konsekwentnie 
budowali nowy ustrój społeczny. Za 80 lat 
zostanie w  całej pełni zrealizowany u- 
irój, w  którym kałdy będzie otrzymy
wał to, co jest jemu potrzebne do co
dziennej egzystencji. Aby ten gigantycz
ny program dosytu narodowego mógł być 
zrealizowany — muszą istnieć ku temu od
powiednie warunki. Podstawowym ele
mentem prowadzącym do celu jest pokój- 
powszechny. Dlatego ZSRR bije się na 
wszystkich frontach swojej polityki o:
■  pokój powszechny,
■  powszechne rozbrojenie,
■  zredukowanie do minimum wydatków

na wojsko,
■  uregulowanie w  drodze porozumienia

wszelkich spornych spraw między na
rodami i państwami.

C podstaw polityki ZSRR leży dążenie 
do współistnieniach dwóch przeciwstaw
nych systemów polityczno-ustrojowych i 
do przerzucenia problemów kontrowersyj
nych na płaszczyznę rywalizacji ekono
micznej odbywającej się w warunkach po
kojowego współżycia.

Tak w skrócie przedstawia się stano
wisko ZSRR i krajów obozu socjalistycz
nego, zjednoczonego dąienlem do stworze
nia określonego modelu społeczno-gospo
darczego.

Podczas kiedy kraje obozu socjalistycz
nego cechuje jednoóć myśli spoełcznej i 
jedność politycznego działania, na Zacho
dzie obserwujemy niezwykle skompliko
wane powikłania wynikające % przeciw
stawnych interesów poszczególnych grup 
gospodarczych, sprzęgniętych nienaturalną 
więzią obrony Interesów mniejszości, któ
ra narzuca swój punkt widzenia olbrzy
miej większości, niezdolnej jeszcze do 
przeciwstawienia się czynnikom, sprawu
jącym władzę w  interesie niewielkich, ale 
silnych ekonomicznie klas.

Weźmy dla przykładu Francję. Kraj ten 
targany jest wewnętrznymi sprzecznościa
mi. Raz po raz wybuchają strajki ekono
miczne. Robotnicy, chłopi, pracownicy u- 
mysłowi domagają się podwyiki płac. Rząd 
odmawia spełnienia postulatów świata pra
cy. Twierdzi, że nie ma pieniędzy. Nie 
może ich mieć, bowiem od 7 lat za wikła
ny jest w  wojnę z Algierią, wałczącą o nie
podległość. Rząd francuski musi ponosić 
koszta algierskiej polityki. Podczas kiedy 
aparat administracyjny prezydenta de Ga- 
ulle'a krwawo rozprawia się z Algierczy
kami w Algierii i zamieszkałymi w  me
tropolii, ze strony Tymczasowego Rządu 
Algierskiego padają raz po raz rozsądne 
słowa: siądźmy do wspólnego stołu, roz
pocznijmy rozmowy jak równy z równym, 
ustalmy termin ogłoszenia niepodległości 
Algierii.

W  tym momencie polityka algierska de 
Gaulle’a znalazła się w  ullcace bez wyj
ścia. Zrozumiał to general-prezydent i po
przez swego ministra do spraw algierskich 
podjął inicjatywę TRRA pod warunkiem, 
ie punktem wyjściowym do rozmów bę
dzie sprawa przynależności Sahary do 
Francji. I tutaj nie po raz pierwszy wy
szło szydło z worka. Problem saharyjskl
-  to problem piasczystej pustyni, której 
wnętrze kryje przebogate skarby natural
ne: naftę metale kolorowe, uran, rudy, 
kwarce i. t. d.

Wydaje się, ie wyciągnięta dłoń do 
Francuzów zostanie przez aparat adminis
tracyjny de Gaulle’a znów odrzucona. Co 
dalej? Na to pytanie odpowiadają dzien
nikarze zachodni, łącząc duże nadzieje z 
osobą nowego sekretarza ONZ, Blrmań- 
czyka U Thanta, który obejmując ten wy
soki urząd, zapowiedział drialanie w kie
runku ścisłej międzynarodowej współpra
cy i cierpliwych konsultacji w  duchu wza
jemnego porozumienia, (o)
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rzyly się światła w sali konferen
cyjnej Kurii Biskupiej.

Stawili się wszyscy kapłani z War
szawy i to c le z obowiązku a z 
potrzeby serca. Ks. Prymas Biskup 

Maksymilian Rode mial mówić o Kongresie 
Starokatolickiego Episkopatu, który się odbył 
w  TI~.arlemie, a z którego właśnie powrócił.

Rozpoczął od problemu religii w  naszej 
epoce.

Moje częste podróże do różnych krajów 
i spotkania z ludźmi z różnych narodowości, 
wyznań i ras utwierdziły mnie w przekona
niu — mówił Dostojny Prelegent — że religia 
w naszej epoce nie jest sprawą schyłkową, ani 
przeżytkiem — jak twierdzą niektórzy. Jest 
sprawą jak najbardziej żywą i aktualną. Jest 
nadal bodźcem i podnietą do pracy, życia i 
walki. Uszlachetnia człowieka. Czyni go bra
tem innego człowieka, daje sens życiu ludz
kiemu i prowadzi człowieka do Boga i zba
wienia.

Kongres Biskupów Starokatolickich z udzia
łem Biskupów z Kościoła Prawosławnego oraz 
Prymasa Anglii, Arcybiskupa Dr Ramsey, był 
tego żywym potwierdzeniem. ,

Po wstępie ogólnym przesuwały się przed 
oczami słuchaczy obrazy i sceny z obrad, na
bożeństw i spotkań, jak na ekranie. Najbar
dziej zazwyczaj znudzeni nie spostrzegli, jak 
upłynęło półtorej godziny.

Najbardziej mnie ucieszyło, że Kościół Sta
rokatolicki to wprawdzie niezbyt liczny Ko
ściół, ale prawdziwy, który strzeże wiary apo
stolskiej, zachowuje tradycje i konsekwentnie 
broni Kościoła Chrystusowego przed dogma
tycznym nowinkarstwem. Ucieszyła mnie 
wieść, że referat sprawozdawczy naszego Pry
masa o życiu i pracy naszego Kościoła w  Pol
sce spotkał się z wyjątkową życzliwością i 
wzbudził żywe zainteresowanie.

Fakty, daty, cyfry i szczegóły świadczyły nie 
tylko o dynamice Kościoła, lecz i o klimacie 
społeczno-prawnym w naszej ojczyźnie i dlate
go Biskupi bratnich Kościołów na Zachodzie
o wolność sumienia i wyznania w  Polsce już 
nie pytali. Niektórzy z nich pamiętali sprawo
zdanie Ks. Biskupa Józefa Padewskiego z ro
ku 1938 w Zurichu, który oświadczył, że w y
jeżdżając z Polski na Kongres, siedmiu kapła
nów zostawił w więzieniu za polskie nabożeń-
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stwa, czego zgromadzeni biskupi pojąć nie byli 
w  stanie.

Ucieszyła mnie również wiadomość, że mię
dzy naszymi Kościołami a Kościołem Angli
kańskim została zawarta pełna interkomunia 
oraz że zbliżenie z Kościołem Prawosławnym 
postępuje naprzód.

Radzi jesteśmy wszyscy, że na prośbę Epi
skopatu Starokatolickiego Prymas naszego 
Kościoła będzie reprezentował również staro- 
katolicyzm na wielkim zgromadzeniu ekume
nicznym w New Delhi.

Mówił Dostojny Prelegent o współuczest
nictwie wiernych we Mszy św. w  kościołach 
starokatolickich w Holandii i o tendencjach 
do apostolskiej prostoty w liturgii i w życiu 
Kościoła.

Fotografie z Kongresu, które oglądaliśmy, 
były ilustracją tego, co usłyszeliśmy z ust pre
legenta.

Gdy słuchałem tego ciekawego sprawozda
nia i oglądałem na zdjęciu dostojnych Bisku
pów Kościoła Starokatolickiego oraz tysiące 
wiernych zgromadzonych na nabożeństwie — 
przypomniały mi się niektóre listy pisane do 
redakcji nie tylko przez ludzi świeckich, dla 
których jedynym źródłem wiedzy teologicznej 
był katechizm, lecz i przez anonimowych auto
rów w  sutannach.

Te małe, karzelkowate duszyczki „Rycerzem 
Niepokalanej'1 i różnymi fanatycznymi pożyw

kami „Made in Vaticano“ karmione, chciały
by zepchnąć nasz Kościół, traktować Go jako 
sprawę marginesową lub koniunkturalną, w y
nikłą z konkretnej sytuacji politycznej. Chcia
łyby Go zamknąć w naszych granicach jako 
coś ludzkiego, co ma znamiona sprawy przej
ściowej i mało znaczącej.

W swej głośnej i cichej propagandzie, od Ja
snej Góry do Wólki odciętej od świata włącz
nie od Prymasa Kościoła rzymskokatolickie
go, Wyszyńskiego, do najciemniejszej tercjarki, 
głosi się, że Kościół Polskokatolicki to sprawa 
ostatnich czasów, którą ludzie nieprzychylni 
jedynozbawczemu Kościołowi specjalnie lan
sują, aby jego zwartość i siły osłabić.

Chciałoby się wziąć za poświęcone kołnie
rzyki i zaprowadzić demagogicznych dyplo
matów małego formatu, którym cel zawsze 
uświęcał środki, do sali obrad, gdzie obradują 
poważni biskupi, teolodzy Kościołów zachod
nich, gdzie obok naszego Ks. Prymasa i Bisku
pów Starokatolickich z Europy, Biskupa Pol
skiego Kościoła Katolicko-Narodowego z Ame
ryki zasiada Głowa Kościoła Anglikańskiego 
Arcybiskup Dr Ramsey, który reprezentuje 
więcej niż prymas Wyszyński i wszyscy pry
masi rzymskiego Kościoła w krajach demo
kracji ludowej razem wzięci.

A le o tym proboszcz ani wikary do swych 
parafian nie powie. Nie powie też, że ogromna 
większość chrześcijan na całym świecie nie 
uznaje papieża ani jego supremacji od kilku 
stuleci, że narody, które się wyzwoliły ducho
wo od Watykanu, wyprzedziły znacznie w roz
woju kulturalnym i gospodarczym kraje rzym
skokatolickie.

Nie powie swym wiernym żaden sługa Bo
ży, że Kościół nasz jest częścią Kościoła Ka
tolickiego, który właśnie dzięki sukcesji apo
stolskiej otrzymanej z rąk biskupów Staroka
tolickich — z Wieczernika Chrystusowego ro
dowód swój wywodzi.

Dlatego dumni jesteśmy, że w tej wielkiej 
rodzinie narodów chrześcijańskich Kościół 
nasz przez swoich pasterzy reprezentuje w ie
rzących Polaków, którzy na wzór innych po
rzucili supremację Watykanu.

Na zakończenie Ks. Biskup oświadczył, że 
„starałem się godnie reprezentować nasz Ko
ściół i wstydu Wam nie przyniosłem".

Przyjęliśmy to z humorem i dziękowaliśmy 
naszemu Arcypasterzowi za żywe i interesu
jące sprawozdanie.

MOJA DROGA KAPŁAŃSTWAI

M otto:
„Rzeki' mu Jezus: Jeśli chcesz 
być doskonałym, idź sprzedaj, 
co masz, i daj ubogim, a bę
dziesz mial skarb w niebie, a 
chodź i idź za Mną“ (Ewang. 
Mat. 19-20-21).

✓"N I najwcześniejszych lat 
I  J f j  słyszałem głos Mi- 

strza z Nazaretu Je
zusa Chrystusa — „Pójdź za Mną“ . 
Celem i ideałem stało się dla 
mnie Kapłaństwo Chrystusowe. 
Tak już jest, było i będzie, że 
każdy posiada niejako pewne 
predyspozycje do takiego nie in
nego przyszłego zawodu i ideału. 
Stąd układa później dalsze kole
je  swego życia proporcjonalnie do 
ideału, przez pryzmat którego 
wartościuje otaczający go świat.

Liceum ogólnokształcące ukoń
czyłem na Ziemiach Zachodnich 
w  czerwcu 1954 roku. Tamże 
we wrześniu wstąpiłem do W yż
szego Seminarium Duchownego 
w  Nysie. M ijał rok po roku, naj

pierw jeden rok filozofii, póź
niej drugi. Z upodobaniem szcze
gólnym oddawałem się studiom 
filozoficznym. Zdobywałem w ia
domości z filozofii, logiki i meta
fizyki. Następnie przyszła kolej 
na ascetykę z mistyką, egzegezę 
Pisma św. Starego i Nowego Tes
tamentu, homiletykę moralną i 
dogmatykę, prawo i w iele innych 
dyscyplin teologicznych. Do du
szy wkradła się rozterka, bo po
cząłem sobie zdawać sprawę ze 
zbyt wielkiej różnicy i dyshar- 
monii między głoszonym ideałem 
a rzeczywistością. Dwuletnie stu
dium Historii Kościoła oraz czy
tanie życiorysów wybitnych jed
nostek Kościoła rzymskokatolic
kiego utwierdziło mnie w  przeko
naniu. iż grzeszny człowiek łamał 
niejednokrotnie prawa boskie na 
przestrzeni wieków niezależnie od 
godności i piastowanego stano
wiska.

N ie byłem wolny od błędu i ja, 
gdy przekroczyłem prawo nie 
boskie, ale seminaryjne, czysto 
ludzkie, popadając w  konflikt z
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— To bardzo przykre — przyznała wychowawczyni
„Paskudnie wyszło! — pomyślał Kazik. — Takie maleńkie kłam

stwo i tak urosło! Teraz to już wcale nie mucha, tylko co naj
mniej spory pies!“

Upłynęło kilka dni. Wychowawczyni spytała o zdrowie mamy. 
Kazik zrobił zmartwioną minę, która miała znaczyć: „Szkoda 
gadać!"

Podczas jednej z przerw nauczycielka zwróciła się do harcerzy:
— Kazik ma w domu chorą matkę. Pewnie jest tam mnóstwo 

roboty. Pomyślcie, żeby mu jakoś pomóc.
Kazikowi zimno się zrobiło. Znał dobrze kolegów. Uczynne 

chłopaki!
Zaczął gorączkowo zastanawiać się nad tym, jak zapobiec nie

szczęściu, ale nic nie mógł wymyślić.
A  matka spytała go w  domu:
— Jak zdrowie nauczycielki?
— Szkoda gadać! — machnął rozpaczliwie ręką Kazik, nabie

rając do siebie coraz większego obrzydzenia.
— Powinieneś ją chyba odwiedzić — zdecydowała matka. — 

Może pójdziemy razem...
— Ona... ona nie jest w  domu. Przewieźli do szpitala — w y

krztusił Kazik.
W  tej chwili zapukano do drzwi.
„To oni!" — I biedny Kazik rzucił się do przedpokoju, zamy

kając za sobą drzwi.
Kolegów nie wpuścił do mieszkania. Wyszeptał drżącym gło

sem:
— Ci... ci-icho. Teraz nie można, Tolek! U mamy jest doktor! 

Nie pozwala wchodzić, Ci-icho...
— Dobra! — wyszeptał Tolek. — Tylko się nie martw — po

cieszył poczciwie. — Wszystko będzie dobrze...
— Jutro też przyjdziemy... Pomożemy ci — dodał Piotr.
— I pojutrze! — szepnął Heniek.
— Będziemy tu co dzień przychodzić, póki mama nie wyzdro

wieje — obiecał Janek. — We wszystkim ci pomożemy.
Kazik z trudem zamknął za nimi drzwi, tak mu się ręce trzę

sły. Pogardzał sobą.
— Kto tam był? — spytała mama, kiedy wrócił do pokoju,
— Józek Majewski.
— A  dlaczego nie wszedł dalej?
— Bo... mu się buty w  drodze podarły...
— No, to co z tego?
— Wstydził się...
— Co za głupstwo! — wzruszyła ramionami mama. — Trzeba 

;o było namówić.

Wieczorem, przed uśnięciem, Kazik ze strachem myślał, że 
jego malutkie kłamstwo rośnie niepokojąco szybko. Teraz jest 
już wielkości nie psa, lecz całego konia.

Kiedy zasnął, przyśnił mu się słoń, który nagle zaczął prze
raźliwie trąbić.

Kazik się obudził. Z radia dobiegały dźwięki jakiegoś marsza. 
Chłopiec odetchnął z ulgą i zaczął się ubierać. Zaraz jednak przy
pomniał sobie szkołę i humor mu się popsuł.

W szkole, jeszcze przed lekcjami, nauczycielka spytała:
— Co powiedział lekarz?
— Nie wiem... — wybełkotał Kazik. — Sam nie wiem...
— Nie martw się, Kaziku! — usiłowała go pocieszyć nauczy

cielka. — Zobaczysz, wszystko będzie dobrze... Dziś odwiedzę two
ją mamę...

— Mamy nie ma w domu — odpowiedział drżącym głosem Ka
zik. — Zawieźli ją do lecznicy... bardzo daleko...

— To pojadę kiedyś z tobą do szpitala! — Nauczycielka ser
decznie objęła chłopca ramieniem.

Nigdy w życiu Kazik nie czul się tak źle. Nie miał pojęcia, co 
teraz zrobić. Małe kłamstwo urosło już do rozmiarów słonia.

Nagłe przyszła mu pewna myśl — prosta i jasna, która położyła 
kres wszystkim nieprzyjemnościom.

„Że też mi to wcześniej nie wpadło do głowy!" — zdziwił się 
chłopiec.

*

Jak myślicie, co zrobił Kazik i na czym się to wszystko skoń
czyło? Napiszcie do redakcji „Słoneczka", podając dokładny swój 
adres, wiek i klasę.

T  l i  O  P  I  C  l  E  L  E

W rezerwacie Kampinosie 
Są, jak zwykle, piękne losie. 
Chłopcom, dziś powiedział ktoś: —  
Z  rezerwatu uciekł loś!

Tropią... Jeden z nich spostrzega 
Tuż przy drodze ślady zbiega. 
Tylko?... Co to?... Dziwne rzeczy.
Tu ślad łosia, tam  —  człowieczy.
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„Idąc nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28). „I będzie giuszona 
ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo 
wszystkim narodom” (Mt. 24, 14).

Zapał misyjny, zapal zbawiania dusz kazał iść apostołom rze
czywiście na krańce ziemi. Sw. Tomasz np., według Tradycji, 
dotarł aż do Indii, św. Mateusz do Abisynii, św. Jakub i Paweł 
do Hiszpanii. A  ileż trudów musieli znosić, ile niewygód i ofiar, 
cierpień i prześladowań? Sw. Paweł w  drugim liście do Koryn
tian pisze, że musi wytrwać jako apostoł: „W trudach bez licz
by, w więzieniach zbyt często, w chłostach ponad miarę, w nie
bezpieczeństwach śmierci częstokroć” (2 Kor. 11, 23—28). I na 
co to wszystko? W  jakim celu? Jaki sens miała ich śmierć, 
którą wszyscy ponieśli? Jedna tylko przyświecała im chęć, któ
ra pomnażała ich zapał apostolski i siły: zbawić jak najwięcej 
nieśmiertelnych dusz, które Ohrystus Pan tak w ielką ofiarą 
odikuDił.

R O Z I M A J I H Y  S I Ę
DROGIE „SŁONECZKO"!

Jestem stalą czytelniczką „Rodziny", bardzo lubię czytać ar
tykuły dla dzieci.

Drogie „Słoneczko", bardzo bym chciała korespondować z ko
legami i koleżankami z całej Polski.

Mam 14 lat, mieszkam w Pniewach, po w. Szamotuły. Pniewy 
to miasteczko Uczące 5000 mieszkańców.

Mamy trzy szkoły podstawowe, jedno liceum ogólnokształcą
ce. Mamy ładne duże jezioro, z którego bardzo chętnie w lecie 
korzystamy.

Drogie „Słoneczko".
Proszę, o ile to możliwe, umieścić mój list na łamach „Słonecz

ka". Jeżeli to byłoby niemożliwe, to chociaż mój adres proszę 
zamieścić.

Oto m ój adres:
BARBARA POGORZELSKA, Pniewy-Szamotulskie, ul. Poz

nańska 2 m. 3, woj. Poznań.

Nagrody drogą losowania za prawidłowe rozwiązanie , ,Ellmlnatkl“
otrzymują:

Zaplata Jan Leszno ul. Więzienna 7/2 woj. Poznań. Konieczko Barbara 
Mysłowice ul. Lenina 7b. Gotówka Zofia Warszawa — Wola ul. Grena
dy 8 m 21. Łukasik Wiesława Ostrowiec Sw. ul. Kuźnia 19. Druszcz Da
nuta Koźle — Port ul. Chopina 17 pow. Koźle, woj. Opole. Zielińska 
Teresa Poznań — 20 ul. Lamborska 51/1.

Nagrody drogą losowania za krzyżówkę Jrsil Otrzymują:
Gdzrftder Leokadia wieś GoScieJowo 106, Mosur Julian Olkusz ul. Czar
na Góra 26, Maduzla Józei Jaworze Górne p-ta Pilzno, Kłapcińska Jad
wiga Bolesław ul. Główna 94, Mlączyńskl Maciuś Kraków, ul. Koperni
ka 13 m. 3, Obrempalska Joanna Bolesław ul. Swlebodzlńska 20, EJsmont 
Krysia Gołdap ul. Zielona 3 m 1, Sapula Kazimiera Wygnańce ip-ta Tu
rowiec.



chy”, pokazujący nam świat dzieeięcych tra
gedii i krzywd. Rolę Matyldy w tym filmie 
odtwarzała n-letnia uczennica Liceum 
Sztuk Plastycznych w Zamościu — Zofia Bo- 
dakowska. Film reżyserował J. Nasfeter.

Malując na ekranie drobne dziecięce zmar
twienia, które w  oczach dzieci urastają do 
rozmiarów tragedii, wskazuje, że za tragedię 
Matyldy ponosi winę jej matka, za tragedię 
Jadźki również jej rodzice. Rodzice, przy
tłoczeni codziennymi kłopotami, nie mają 
czasu dla córek.

Takie „Matka Joanna od Aniołów” -  film 
reżyserii Kawalerowicza, osnuty na tle opo
wiadania J. Iwaszkiewicza, przemawia do 
nas ukazując bunt wewnętrzny, przejaw 
ludzkiego pożądania ukazany w krzywym 
zwierciadle opętania przez diabła.

Egzotyzm dalekich portów, gorąca tempe
ratura przygód, sceny pełne żywiołowego hu
moru, sylwetki dziewcząt, które się zaręczają 
na odległość z australijskimi farmerami, 
wszystko to składa się na wielobarwny obraz 
tej naprawdę ciekawej sztuki, u

A. Brózda

Rok 1961 dobiega końca. Lata 1980/61 to 
niezwykle „płodne” lata, bogate w różnorod
ny tematycznie repertuar filmów. Rewelacją, 
która na długo pozostanie w naszych umy
słach, był barwny film produkcji polskiej 
„Krzyżacy”. Film ten reżyserował Aleksan
der Ford, a w głównych rolach wystąpili: 
Zbyszko — M. Kalenik, Jagienka — U. Mod- 
rzyńska, Danusia — G. Staniszewska, Jurand
— A Azalewski, Maćko — A. Fogiel.

Na ekranie ożyły postacie z powieści Hen
ryka Sienkiewicza. Tysiące ludzi z zacieka
wieniem śledziło losy Zbyszka, Jagienki i 
Danusi i wielką bitwę pod Grunwaldem.

Pamiętamy także 1 chętnie wspominamy 
film produkcj polskiej „Kolorowe pończo

W powodzi sztuk wystawianych przez te
atry Warszawy 1 nie Warszawy zwróelć trze
ba uwagę na interesującą 1 barwną sztukę 
wystawioną przez Państwowy Teatr Ludo
wy pt. „Dwie miłości kapłana” -  pióra Ka
zimierza Barnasia. W  programie reklamują
cym tę sztukę czytaliśmy:
„Rzecz dzieje się w Gdyni i w porcie austra
lijskim Fremantle”.

Bez morza 1 statku nie wyobraża sobie ży
cia kapitan oceanicznej żeglugi — Roman. A  
chociaż gorąco kocha uroczą Neli — wyrzecze
nie się statku byłoby dlań wielkim dramatem.

Równie gorąco, choć z pobudek już mniej 
bezinteresownych, pragnie odbywać podróże 
młody mechanik okrętowy — Cześ.

By z powrotem dostać się na statek, skąd 
go za pewne przewinienie wypędzono, gotów 
zdobyć się na... szantaż wobec kolegi.

Ale i on spotka w dalekim porcie austra
lijskim dziewczynę włoską, która go przy
prawi o szaleństwo.

Z zemsty za rozdzielenie z nią gotów zdra
dzić miłosną tajemnicę kolegi, z którym 
przed rokiem zgrzeszyła, związana z Roma
nem — pani Neli.

MOIA DROGA 
DO KAPŁAŃSTWA
(D. c. ze str. 4)

X. K. G. Rozgoryczony zabrałem 
dokumenty z Rektoratu Wyższego 
Seminarium Duchownego w  Ny
sie i poszedłem na katecheturę 
z myślą, że powrócę do popular
nej Samary. Dostałem się na pla
cówkę do bardzo zacnego i ener
gicznego księdza, byłego kapela
na w  randze pułkownika, Księ
dza H. S.

Kapłan ten był dla mnie nie 
tylko ojcem, ale co najważniejsze 
starszym przyjacielem i ducho
wym doradcą. Tutaj poznałem 
Kapłaństwo Chrystusowe z dru
giej strony medalu — od strony 
realnej i szarej rzeczywistości.

Długoletni ten kapłan, z ukoń
czonym ponadto fakultetem pra
wa, piastował dość poważne sta
nowisko w. Kurii Wrocławskiej. 
Odbudował kościół, wybudował 
plebanię oraz wspaniałą gro
tę pod wezwaniem N.M.P., w  jed
nej z parafii wrocławskich.

W  ?-amian za to przeniesiono go 
do zapadłej i zabitej deskami

wioski, odległej od miasta prze
szło 20 kilometrów. Była to w i
doczna szykana, tym bardziej że 
ksiądz był już po dwóch silnych 
zawałach serca i potrzebował sta
łej opieki lekarskiej. To  wszyst
ko wvwarło na młodym adepcie 
do kapłaństwa niezatarte wraże
nie. Po kilku miesiącach kateche- 
tury powróciłem do Wyższego 
Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu z zamiarem ukończe
nia studiów teologicznych, mimo 
mocno zakorzenionego w  duszy 
przeświadczenia o dysharmonii 
między rzeczywistością a ideałem.

Szukałem sprawiedliwości u 
Księży Profesorów i im  częściej 
z nimi się spotykałem, tym bar
dziej poczęły maleć we mnie mło
dzieńcze ideały o Królewskim 
Kapłaństwie. Po kilku miesiącach 
utwierdziłem się w  przekonaniu, 
że są oni tylko funkcjonariuszami, 
a nie ofiam ikami i szafarzami 
łask sakramentalnych i pod po
zorem niewinnych i ewangelij- 
nych haseł realizują doczesne e- 
konomiczne i polityczne swoje za
łożenia i cele. Brak u nich mi
łości oraz prostoty Mistrza z Na
zaretu, którego są rzekomymi re
prezentantami 1 naśladowcami. 
Gdy nie zapłaciłem opłaty fc - ii-  
naryjnej za jeden miesiąc, gdyż 
nie miałem ani grosza, wezwał 
mnie ks. P. L., rektor W. S. D. 
we Wrocławiu do siebie na „kon

ferencję przy zamkniętych 
drzwiach" i powiedział: „Jeśli
alumn nie uiści opłaty seminaryj
nej, to nie ma powołania kap
łańskiego".

Interpretacja taka spowodowa
ła, że po namyśle pewnego dnia 
przyszedłem do Rektoratu i po
prosiłem o papiery. Tutaj przed
stawiłem swój pogląd na kapłań
stwo i zapytałem: Czy bierze ks. 
rektor moje powołanie kapłańskie 
na swoje sumienie? Powiedzia
łem, że W. S. D. wychowuje nie 
gorliwych i sprawiedliwych sza
farzy łask sakramentalnych, ale 
wypaczonych biurokratów i obłud
ników. O bezdusznym formaliz
mie na W. S. D. świadczy nastę
pujący fakt.

Do W. S. D. zgłosił się kandy
dat z ukończonymi studiami f i
lozoficzno-teologicznymi na Uni
wersytecie Jagiellońskim w  Kra
kowie. Decyzją rektora został 
przyjęty na I-szy rok studiów 
W. S. D.

W trzecim roku nauki dowie
dział się od rektora, że nie ma 
powołania kapłańskiego, wobec 
czego musi zrezygnować z W.S.D. 
i objąć obowiązki katechety.

W  ten sposób łamie się powoła
nie kapłańskie i charaktery ludzi, 
którzy są nie tylko ślepymi in
strumentami władzy seminaryj
nej, ale świadomymi Synami Bo

żymi w ręku Wszechmocnego Pa
na.

Dlatego pożegnałem W.S.D. i 
tym samym Kościół rzymskoka
tolicki, a znalazłem się w e wrześ
niu 1959 roku w  Warszawie w  
Kurii Biskupiej Kościoła Polsko- 
katolickiego, aby posić o pomoc 
i radę.

Ksiądz Biskup Ordynariusz Dr 
Maksymilian Rode przyjął mnie 
w  poczet wyznawców i studen
tów Sekcji Starokatolickiej w  
Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej. Po złożeniu egzaminu 
weryfikacyjnego z odbytych stu
diów teologicznych w  W.S.D. do
stałem się na ostatni rok studiów, 
które w  1960 roku ukończyłem z 
tytułem magistra teologii. Dnia 
28 lutego 1980 roku w  Warsza
w ie otrzymałem święcenia kap
łańskie z rąk J. E, Księdza Bis
kupa Dr M. Rodego i za to skła
dam Mu serdeczne i synowskie 
podziękowanie.

Jestem przeświadczony, że cze
ka mnie w iele różnorodnych kło
potów i przeszkód, ale nie ugnę 
się pod ich ciężarem, bo ze mną 
jest Ten, który wyrzekł do mło
dzieńca słowa: „Jeśli chcesz być 
doskonałym, idź, sprzedaj, co 
masz, i daj ubogim, a będziesz 
mial skarb w  niebie, a chodź i 
idź za mną“ .

Ks. mgr Mieczysław S o k o im U



Kaplica za mała, ale Bóg wszędzie modlitwy wysłucha

i

IEDZIELA nie była pogodna ani sło
neczna, a raczej smętna i załzawiona. 
Do Moczydła jednak jechaliśmy z po
godą w duszy po nocy spędzonej w 
Krakowie.

Ks. Prymas Biskup M. Rode przez 
okno samochodu spoglądał na okolice, na nowe 
domy, których wciąż więcej i więcej, pola i drze
wa, które jesień pozłociła. Ks. inf. E. Narbutto- 
wicz i ks. kanclerz Majewski wspominali pierwsze 
nabożeństwo w Moczydle.

Pierwsze powitanie na rogatce przed Chrza
nowem. Zamiast banderii na koniach, sznur sa
mochodów się zatrzymał —  wysiadł ks. proboszcz 
Eryk CejHawa, niewiasty, młodzież i nasi dzielni 
górnicy.

W  swych pióropuszach wyszli jak podziemni 
husarze, a na piersiach odznaczeń, medali mieli 
tyle, że któż by tam je policzyć zdołał.

Po słowach powitania, które wypowiedzieli w 
żołnierskiej postawie, uścisnęli rękę Ks. Prymasa 
twardą dłonią od oskarda i młota, która jeszcze 
Biskupa nie witała. Łza w oku się wszystkim krę
ciła, a najbardziej chyba wzruszony był ks. red. 
Gorgol, który z tych stron pochodzi.

Zatrzymał się również autobus, który z Krako
wa do Moczydła wiózł Ks. L. Nowaka, braci 
I siostry na uroczystość poświęcenia kaplicy.

„Niech żyje Ks. Prymas Kościoła Polskokatolic- 
k iego" —  wołali zgromadzeni, a Ks. Prymas po
zdrowił zgromadzonych w imieniu Pana, podzię
kował za miłe powitanie, po czym kolumna ru
szyła dalej.

Przed bramą powitalną z transparentem „W i
tamy Ks. Prymasa polskiego Kościoła" zgroma
dziła się ludu gromada.

Witały Ks. Biskupa matki Polki, Towarzystwo 
A.N.S., emeryci i dziatwa, dziewczynki, które

deklamowały wiersze: B. Klamka, E. Belak.
A. Zych.

W  pachnącej jeszcze farbą kaplicy witał Dos
tojnego Gościa organizator parafii ks. Eryk Cet- 
lawa. Kaplica urządzona z gustem, estetyczna, a 
róż, goździków w ołtarzu Warszawa mogłaby 
pozazdrościć. To co zrobił ks. Cetlawa w krótkim 
stosunkowo czasie z gromadą ludzi, zasługuje 
na największe uznanie. Potrzeba było wiele pra
cy, poświęcenia i ofiarnych groszy. Wypełniła 
się po brzegi kaplica, zakrystia, a gromada ludzi 
stała przed kaplicą.

Ks. Prymas dokonał poświęcenia tej skromnej 
świątyni, w której wierni będą się z Bogiem jed
noczyć, po czym odprawił uroczystą Sumę.

Gdy stanął u stopni ołtarza w asyście Ks. 
kanclerza T. Majewskiego, jako archidiakona, Ks. 
J. Szotmillera, jako subdiakona i Ks. Kazimierza 
Bonczara, jako diakona, to mówiąc po ludzku —  
„było na co patrzeć".

Wierni zgromadzeni, stłoczeni śpiewali z wiel
kim przejęciem pieśni maryjne. Parafia w M o 
czydle jest pod wezwaniem Matki Boskiej Nie
ustającej Pomocy i lud specjalną czcią otacza Tą, 
która światu dała Zbawiciela i która nikogo nie 
opuszcza i nikim nie gardzi.

Po sumie arcypasterz wygłosił naukę. W  dość 
obszernym kazaniu wyjaśnił zebranym cel i za
danie naszego Kościoła i Jego posłannictwo w 
naszej ojczyźnie. W  Kościele naszym, jak w żad
nym, ten pierwiastek Boski i ludzki, niebiański 
i ziemski jest ściśle i harmonijnie zespolony. 
Służymy Bogu i narodowi i służba nasza w Koś
ciele Polskokatolickim —  mówił Arcypasterz —  
tworzy harmonijną całość.

Droga nasza do Boga, do zbawienia jest naj
krótszą I nie prowadzi przez obce miasta i kraje.

Bóg wśród różnych narodów świata nas Po

lakami uczynił. Jezus Chrystus dał nam przykład, 
że kochając wszystkich bliźnich należy miłować 
własny naród i własną ojczyznę. Mów ił też Arcy
pasterz, że Kościół nasz święty, katolicki w za
sadach wiary, a polski w formie, mowę polską 
na ołtarz wyniósł, aby wierni bardziej jednoczyli 
się z Bogiem, aby brali udział we Mszy św. 
wszystkimi władzami swej duszy.

Do tych, którzy mieli przystąpić do Sakramentu 
Bierzmowania, zwrócił się w serdecznych sło
wach Dostojny Kaznodzieja, aby korzystali z łask 
i z owoców tego Sakramentu, stali się prawdzi
wymi rycerzami Chrystusa i Jego św. Ewangelii.

Kilkanaście osób młodszych i starszych przy
stąpiło do Sakramentu Bierzmowania.

Arcypasterz podziękował Duszpasterzowi Ks. 
Cetlawie za trud i poświęcenie dla parafii, po
dziękował ludziom i gospodarzom p.p. Nowa
kom, którzy bezinteresownie udzielili kwatery 
Ks. Organizatorowi.

Parafia w Moczydle to ważny ośrodek polskie
go katolicyzmu w wielkim przemysłowym ośrod
ku, zasługuje nie tylko na zainteresowanie ze 
strony W ładz Kościelnych, ale wymaga szczegól
nej troski i pracy ofiarnej miejscowych duszpaste- 

rzy.
Nie tylko Pan Bóg patrzy na ich serce, ale 

przyjaciele i wrogowie patrzą na ręce.
A b y  ogień zapalony przez kapłanów i ofiar

nych wyznawców płonął coraz jaśniejszym p ło 
mieniem, oby przeniósł się do dalszych osiedli 
i wiosek, aby lud polski wielbił Boga w ojczys
tym języku i Kościele.

Dzielnemu Duszpasterzowi Ks. E. Cetlawie 
i ofiarnym Braciom i Siostrom z Moczydła i Li
biąża cześć i w dalszej pracy „Szczęść Boże", 
życzymy. JN]

Fot. I. K U R U L IS Z W IL I

N



Komunia sw.

Fragment poświęcenia kaplicy

Kaplica nie pomieściła wiernych

Ci co budują Polskę Ludową witali polskiego Arcypasteria

Ks. Prymas Koiciota w otoczeniu kapłanów i wiernych przed kaplicą po
nabożeństwie
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„Przed Bogiem, i ojczyzną naszą 

ujarzmioną, obdartą z praw i 
przywilejów konstytucyjnych, 
przysięgamy:

Naprzód: nie wydawać na przy
padek uwięzienia żadnego człon
ka zawiązującego się Towarzy
stwa, choćby z tego powodu przy
szło ponieść najsroższe męczarnie.

Po wtóre: połączyć wszystkie
usiłowania, poświęcić życie, gdy 
tego będzie potrzeba, w obronie 
zgwałconej ustawy konstytucyjnej.

Po trzecie: ostrożnie rozszerzać 
związek za wiedzą podpisanych 
członków Towarzystwa, nie przyj
mując ani pijaków, ani szulerów, 
ani ludzi skazitelnego charakteru 
pod jakimkolw iek bądź wzglę
dem".

15 grudnia 1938 r. w  mieszkaniu 
por. Piotra Wysockiego zebrało 
się kilku podchorążych: K. Pan
kiewicz. J. Dobrowolski, K. Karś- 
nicki, A . Łaski, J. Gurowski, K. 
Mochnacki i St. Pawiński.

Tak powstał spisek, który miał 
wyzwolić Polskę z carskiego uci
sku. W  dwa lata potem 29 listo
pada 1830 r. por. P iotr Wysocki 
porywa za sobą szkołę podchorą
żych, a Mochnacki lud Warszawy. 
Pękają bramy Arsenału przy ul. 
Długiej, rozbite toporami 1 Kom
panii 4 pułku piechoty liniowej 
prowadzonej przez kapitana Roś- 
lakowskiego. Tysiące rąk wyciąga 
się po broń.

A le  powstanie listopadowe tc 
nie tylko zwycięska bitwa Dwer
nickiego pod Stoczkiem, to nie 
bohaterska walka 40.000 żołnierzy 
przeciw 60.000 wojsk nieprzyjacie
la w  Olszynce Grochowskiej. To 
nie tylko zdecydowana, zaskaku
jąca szarża artylerii konnej puł
kownika Bema pod Ostrołęką.

Powstanie listopadowe to rewo
lucyjny zryw  tych, którzy łączyli 
walkę o wyzwolenie narodowe z 
walką o wyzwolenie społeczne, 
wyzwolenie chłopa ?■ niewoli feu- 
dalizmu. 1.X II.1830 r. powstaje
Towarzystwo Patriotyczne pod 
przewodnictwem Joachima Lele
wela. Wiceprezesem zostaje Ksa
wery Bronikowski, zastępcą Mau

rycy Mochnacki, Pod naciskiem 
Towarzystwa Lelewel wchodzi w  
skład Rady Administracyjnej, a z 
chwilą je j rozwiązania do Rządu 
Tymczasowego.

Kiedy dyktator Chłopicki szuka 
pokojowego rozwiązania sprawy 
polskiej u cara, kiedy Ksawery 
Drucki-Lubecki siedzi jako dele
gat rządu w Petersburgu, skąd ma 
już nie wrócić, Mochnacki — wo
bec tłumu zebranego w salach re
dutowych, woła: „Mości Panowie
— Chłopicki zdradza rewolucję. 
Dokończmy to, cośmy zaczęli, idź
my znowu wszyscy razem z bro
nią i postanówmy rząd rewolucyj
ny". — Jedni popierają go, drudzy z 
okrzykami: „Oszczerca — terrory
sta — Robespier polski" — atakują 
Mochnackiego. Przez 9 miesięcy 
wolnej Polski ścierają się poglą

dy konserwatystów i radykałów. 
26 maja 1831 r. wojska polskie 
spotyka dotkliwa klęska pod O- 
strołęką. Wróg coraz bliżej W ar
szawy. Mieszkańcy sypią wały. O 
świcie 6 września 1831 r. Rosjanie 
przypuszczają szturm. Pada Redu
ta Ordona, ginie generał „o kuli“ 
Sowiński w  kościółku na Woli.

8 września wojska cara wkra
czają do Warszawy, Lelewel, 
członkowie rządu i Towarzystwa 
drogą na Modlin kierują się na 
emigrację.

*

Watykanowi prawie zawsze ob
ca była sprawa Polski i Polaków. 
Papieże stali na pozycjach soju

szu z rządami rozbiorczymi, na 
pozycjach zwalczania polskiego 
ruchu wyzwoleńczego.

K iedy Austria, Rosja i Prusy 
dokonały pierwszego rozbioru 
Polski, nuncjusz papieski w War
szawie nawiązał porozumienie z 
ambasadorem rosyjskim. W sto
sunku do ludzi ratujących o j
czyznę przedstawiciele stolicy 
apostolskiej odnosili się z rezerwą 
i nieżyczliwie, a w  postępowych 
posunięciach wyczuwali ducha 
rewolucji francuskiej. Tak było z 
Komisją Edukacji Narodowej, z 
Konstytucją 3 Maja. Przedstawi
ciele polskiego episkopatu w  oso
bach biskupów Massalskiego, Kos
sakowskiego i Skarszewskiego łą
czyli się z Targowicą i godzili się 
na drugi rozbiór Polski, a kuria 
rzymska aprobowała ich posunię
cia.

Wrogi był także stosunek Waty
kanu do powstania kościuszkow
skiego. Prymas Poniatowski utrzy
mywał. kontakty z Prusakami. A  
kiedy na szubienicy zawiśli jako 
zdrajcy Massalski i Kossakowski, 
hierarchia kościelna zarządziła w 
Warszawie msze żałobne za ich 
dusze, zaś nuncjusz papieski obie
cał odpust zupełny tym, którzy 
wzięli udział w  tych mszach.

Kiedy wybuchło powstanie li
stopadowe papież Grzegorz X V I 
wydał rozporządzenie (tak zwane 
breve) do biskupów polskich, w  
którym zakazał im mieszania się 
do spraw politycznych.

Po upadku powstania Watykan 
odmówił przyjęcia na teren pań

stwa kościelnego emigrantów z 
Polski.

Grzegorz X V I potępił także 
powstanie krakowskie 1846 r. W 
okresie rządów Wielopolskiego 
konsekrowany na jego zlecenie 
Feliński, musiał zapewnić Peters
burg, że dołoży wszelkich starań, 
aby nie dopuścić do rozruchów i 
buntów przeciwko władzy rosyj
skiej. Pius IX  potępił powstanie 
styczniowe i nazwał je  „niespra
wiedliwym rokoszem".

Tych kilka faktów historycz
nych świadczy o wrogim stosun
ku Watykanu do walki wyzwoleń
czej Polaków.

TA-GOR 1 JA-CHO

Fot. J. Stolarczyk
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S T R Z A Ł Y
NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

STRONY szczytu Świętej 
Katarzyny wzmagał się 
wiatr i gęstniejący półmrok 

■pływał z  nieba na okolicę. Pan 
nadkomisarz Butwlłowlcz poklepał 
przyjacielsko ogromnego wilczura -  
koniarza, obciągnął starannie mundur 
i wymamrotał do siebie:

-  No tak. Będzie burza. Potem spoj
rzał wilczurowi w łyskające ślepia:
-  Hej, stary mój koniu, pójdziesz ze 
mną na lustrację posterunków. Wil
czur pieszczotliwie wyciągnął psyk. — 
Aha. dobrze cl, boś zżarł ze dwa fun
ty mięsa. -  Nie mamy czasu, wstawaj 
1 pies otrzymawszy mocne kopnięcie 
w bok warknął groźnie, przeciągnął 
się 1 ruszył za panem.

Nadkomisarz był mężczyzną wyso
kim, krzepkim, po ruchach, mowie, 
gestach znać JDyło wielką energię i 
sprężystość wyniesioną zapewne Jesz
cze z dawnych lat, kiedy zasiadał za 
biurkiem jako naczelnik carskiej ti ur
ny w  Radomiu. W kręgu znajomych 
naśmiewano się trochę z jego suro- 
kawalerskich manier, uważano go za 
dziwaka, który unikał zabaw 1 hu
lanek, stronił od kobiet, a z najwięk
szą pasją opracowywał nowe kon
strukcje zamków więziennych, udo
skonalał regulamin, musztrował pod
władnych 1 więźniów. Lubił widok 
ostrzyżonych, pokornych głów wypeł
niających po brzegi ociekające wil
gocią, zatęchłe cele poklasztornego 
budynku, w którym przez długie stu

lecia Benedyktyni robili z ziół swój 
renomowany likier. Przywykł też do 
tupania drewniaków po kamiennej po
sadzce, chrzęstu łańcuchów u rąk 
i nóg więźniów, do nawoływania się 
strażników.

Po gęsto okratowanych, małych o- 
kienkach zacinał deszcz, grzmiało, a 
w celach przy nikłym odblasku okra- 
towanych lamp naftowych więźniowie 
kłócili się zawzięcie o kromkę Chleba 
1 kawałek mydła, wykradali sobie 
nawzajem części garderoby, porządko
wali wyrka, tępili insekty, klęli siar
czyście i o najmniejsze głupstwo ska
kali z pięścią do oczu, Jeden Jedyny 
felczer na kilkuset więźniów! Toteż 
gruźlica i  epidemie zbierały obfite 
żniwo, a kapelan więzienny, ks. dr 
Sendys, często był wzywany do odda
nia ostatniej posługi. Nawet z dozor
ców mało tu kto wytrwał dłużej niż 
kilka lat, bo nie wszyscy mieli ka
mienne serca i  mogli obojętnie przy
patrywać się tej ludzkiej „mordowni", 
gdzie za najmniejsze uchybienie g T O - 

zlly surowe kary. Wystarczyło tylko, 
źe raz dozorca Ignacy Alfa obdzielił 
kilku więźniów większą porcją Chle
ba 1 kawy, a z wilczym biletem wy
leciał ze służby. Nadkomisarz Butwi- 
łowicz mial wyraźne instrukcje z 
Departamentu Karnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości, hołdujące modnej w 
owych czasach na wskroś antyhuma
nitarnej teorii Lombrossa o „urodzo
nym przestępcy" nie nadającym się 
rzekomo wcale do poprawy i wycho
wania. Takiemu człowiekowi należa
ło stworzyć warunki powolnego ko
nania. Najlepiej zaś do spełnienia tej 
funkcji nadawało się więzienie cięż
kie na Świętym Krzyżu, przekształco
ne przez carat z klasztoru benedyk
tyńskiego na „dom umarłych" tui 
zaraz po powstaniu styczniowym. Po
łożone na odludziu, zaszyte wśród la
sów 1 gór, z dala od wśdbsldch oczu 
wiele dziesiątków lat było miejscem 
kary dla mieszkańców nadwiślańskie
go kraju, później -  Rzeczypospolitej 
endecko sanacyjnej.

Nadkomisarz czuł się tutaj W roli 
pana żyda i śmierci tych ostrzyżo
nych głów, ku pocienieniu których 
kazał wyryć na bramie wjazdowej 
dwa sarkastyczne napisy,

jeden od zewnątrz: Sprawiedliwość
jest ostoją Rzeczypospolitej, drugi od 
wewnątrz: Idź z Bogiem i  nie wra
caj!

Ody bacznym okiem lustrował ko
rytarze 1 odbierał raporty od star
szego dozorcy, przy podawanym od 
oddziału do oddziału wołaniu dozor
ców: -  Baczność, cele, pan nadkomi
sarz idzie -  nawiedzało go zawsze u- 
czude wielkiego, prawie nieograniczo
nego aamowładztwa.

Chwali] dozorców na oddziałach 1 w 
posterunkach obserwacyjnych za 
trzymanie -  jak się wyrażał -  broni 
w garści, przeglądając zaś książki 
raportów nakazywał bezwzględnie:

-  Więzień Paweł Wrona ukrywał w 
sienniku 2z kartofle — kara dwie doby 
aresztu ciemnego z pozbawieniem go
rącej strawy; więzień Walenty Koko- 
slński domagał się większej porcji 
chleba, wymyślał dozorcy -  dwa dni 
demnicy bez gorącej strawy, dzień 
aresztu widnego -  bez obiadu i Chle
ba, następne trzy dni -  bez śniadania 
i Chleba. Jeżeli więzień protestował 
przeciwko tak niehumanitarnym ka
rom, nadkomisarz stawał się jeszcze 
bezwzględniejszy; przykazywał dozor
com ustnie: — Złoić skórę pasami, 
żeby poczuł. Ks. dr Sendys błogosła
wił tym poczynaniom i nieraz przy 
preferansie, gdy rozmawiano o przy
godach więziennych, z lubością po
wtarzał: -  Rózeczką, Duch Sw., dzia- 
teczki bić radzi. Kiedyś pewien nad
gorliwy dozorca pozwolił sobie wsta
wić do raportu karę chłosty wymie
rzoną Jednemu z więźniów. Pan nad
komisarz z wściekłością dsnął raport 
do kosza hucząc donośnym basem: — 
Co, do jasnej cholery, chcede, aby

to komuniści wykorzystali w wrogiej 
robode propagandowej? Dozorca stal 
wyciągnięty na baczność Jak struna, 
blady i wystraszony, a nadkomisarz 
się pieni] ze złośd: — Jeżeli to się Jesz
cze raz powtórzy, wyrzucę was z pra
cy, ro-zu-miede? Teraz daję wam na
ganę i to z wpisaniem do akt.

Ażebyście wiedzieli, o co rzecz idzie, 
przeczytajcie to natychmiast na głos, 
i wręczył dozorcy duży wydnek z 
„Gazety Administracji i  Policji Pań
stwowej" (1924 r.): -  Odezwa protes
tacyjna francuskich polityków i pi
sarzy -  czytał pospiesznie dozorca -  
a Istotny stan więziennictwa w Polsce. 
Odezwa podpisana przez Palneve*go, 
Henlota, Bluma, Bonconrta stwierdza
ła rzekome fakty bida pasami i kija
mi w więzieniach polskich, brudy w

celach, złe wyżywienie, w wielu wię
zieniach więźniowie woleliby śmierć 
od powolnej tortury, której są pod
dani. Odpowiadając na tę odezwę Pan 
Minister Sprawiedliwości zaprosił na 
wizytację więzień panów Juliana Teo- 
dorescu, profesora Uniwersytetu w 
Bukareszcie, Gheorghia Nicole* cu, 
sędziego śledczego do spraw szcze
gólnej wagi i  Maurycego Garcon, ad
wokata sądu apelacyjnego w  Paryżu. 
Goście odwlełzlli ple* Wlezień, pod
kreślając idealną czystość, dobry stan 
zdrowia więźniów 1 Jak największą 
troskę o higienę i pożywienie. Pan 
Garcon powiedział -  kontynowal do
zorca -  z wielką radośdą utwierdzi
łem się w tym przekonaniu, źe moi 
współrodacy pomylili się. W Polsce 
wszystko zostało zrobione, aby p o  
lepszyć los więźniów. Praca Jest zor
ganizowana doskonale. Pożywienie 
zdrowe. Więźniowie żyją w zdrowe; 
atmosferze.

-  Wiecie więc o co chodził -  O 
najściślejszą tajemnicę, a wy tu... -  
Tak jest. -  Możecie odmaszerować. 
Teraz już takich kłopotów nie było. 
Dozorcy doskonale zdawali sobie spra
wę, że Ich rzeczą Jest nie „mędrko
wać", lecz zakuwać i  rozkuwać więź
niów, z bronią w garści, gonić ich do 
roboty warsztatowej lub do przywię
ziennego młyna, gdzie nieraz więźnio
wie melli mąkę przez całą dobę. I  to 
na wikcie dziennym składającym dę 
z łOO gramów Chleba czarnego jak 
demia, to gramów sadła, miski lury, 
50 gramów mięsa 1 kubka nleoslo- 
dzonej kawy z cykorii.

Wilczur oderal się Ibem o swego 
pana, który akurat skończył przegląd 
raportów, gdy miody Inspektor La
chowicz wyraźnie podniecony meldo
wał: -  Panie nadkomisarzu, wczoraj 
trzech więźniów zmarło na gruźlicę, 
dzisiaj piędu...

-  I  co z tego? Kto umiera? Bandy
ci, mordercy, nożownicy, komuniśd, 
ludowcy, którym przewróciło się we 
łbie i dla nich chcede mieć litość?

To zakała naszej państwowośd, ro
zumiecie?

-  Ale -  panie nadkomisarzu -  
gwałtownie wyrzucił z siebie słowa 
Inspektor -  na oddziale trzecim więź
niowie chcą z panem rozmawia/, żą
dają lepszego wyżywienia, większej 
troski •  czystość i higienę, grotą...

Nadkomisarz nie słuchał meldunku 
do końca. Pąsowy z wśdekłośd biegł 
po wąskich, kamiennych schodach 
wraz z nieodstępnym wilczurem na 
oddział trzeci,

F. OSZMIAftSKI



M otto

Cieszyńska ziemio, złoty śnie!
U podnóż gór — Twych jodeł pachną toici. 
Choć dolin świat — zatonął jeszcze w  mgle. 
Na szczytach gór się oko słońcem syci....

Cieszyńska ziemio, złoty śnie'
Czy wiosna lśni, czy biały ś-nieg przelata,
Tw ój kocham czar -  nie tęskni serce, nie,
Wśród twoich hal — do reszty cudów świata....

Z Y G M U N T  LUBERTOW 1CZ

P atriotyzm, uczucie miłości ziemi rodzin- 
nej, narodu, kultury ojczystej, nie jest 
umowną konwencją ani sztucznym po

jęciem, lecz jak najbardziej naturalnym u- 
czuciem wrodzonym każdemu człowiekowi.

Dlatego patriotyzm, uczucie miłości ziemi 
rodzinnej, narodu, kultury ojczystej, nie jest 
umowną konwencją ani sztucznym pojęciem, 
lecz jak najbardziej naturalnym uczuciem 
wrodzonym każdemu człowiekowi.

Na przestrzeni całej naszej historii Bóg po
woływał ludzi i obdarzał ich szczególnymi 
przymiotami, aby byli ucieleśnieniem miłości 
ojczyzny, aby życiem swoim, pracą i poświę
ceniem potwierdzali, że „Polska — to wielka 
rzecz".

Miłość ojczyzny była w ciągu wieków źród
łem natchnienia dla największych artystów, 
poetów, pisarzy.

„L itw o, ojczyzno m oja, ty jesteś jak
zdrow ie

Ile  Cię cenić trzeba, ten ty lko się dowie,
K to  Cię s tracił“

pisał przeszło ponad 100 lat temu jeden z naj
większych naszych mocarzy słowa. Adam 
Mickiewicz.

Któż nie zna pięknych strof o miłości o j
czyzny osiemnastowiecznego księcia poetów. 
Ignacego Krasickiego.

„Święta m iłości kochanej ojczyzny!
Czują cię ty lko umysły poczciwe.
D la ciebie zjadłe smakują trucizny,
D la cieb ie więzy, pęta n ie zelżywe.
Kształcisz kalectw o przez chwalebne blizny.
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe.
Byle cię ty lko  wspomóc, byle wspierać,
N ie  żal żyć w nędzy, nie żal i um ierać".

ludzie, pełni wyrzeczeń i poświęcenia, jeszcze 
z większym zapałem budzili świadomość na
rodową, swoją postawą i ofiarnością uczyii 
swych braci jak należy miłować ojczyznę i 
bronić jej wolności.

W okresie niewoli, gdy racje polityczne i 
zawarte traktaty pisały narodowi polskiemu 
zagładę, ratowała go wysoka kultura ducho
wa i głębokie umiłowanie Ojczyzny i w ol
ności.

Ks. E. NARBUTT-
NARBUTOWICZ

KAMIENIE 
NA 

S Z A N I E C
W 75 ROCZNICĘ 

URODZIN

FRANCISZKA G0BGQLA
Gdy się zważy, że zaborcy dysponowali 

różnymi środkami i nie przebierali w meto
dach. by oderwać Polaków od ich pnia o j
czystego, to musimy podziwiać atrakcj jność 
kultury polskiej, która przyciągała wielu 
wartościowych ludzi z narodu panującego.

Może nigdy i nigdzie walka o duszę pol
ską nie była tak złożona i tak różnorodna 
jak na Śląsku Cieszyńskim, który przez w ie
le wieków był oderwany od macierzy.

Tę przepiękną i bogatą ziemię usiłował za
borca anektować na wieczne czasy. Dlatego 
nie szczędził sił, by zgermanizować jej miesz
kańców, zabrać im mowę ojczystą i pozba
wić w  ten sposób łączności z narodową kul
turą.

N ie zdołał jednak wyrwać z serc ludu pol
skiego przywiązania do ziemi rodzinnej. Zie
mia Cieszyńska bogata była bowiem nie ty l
ko w minerały i różne kruszce, ale przede 
wszystkim z szlachetnego kruszcu serca, któ
re biły dla Polski.

Jednym z ofiarnych działaczy i szermie
rzy polskości na Śląsku Cieszyńskim by! go
rący patriota Franciszek Gorgol, którego 
właśnie 75 rocznica urodzin przypada na 
8 listopada br.

Urodził się w  Starym Mieście — Sowińcu 
i wzrastał w  atmosferze patriotyzmu w  do

mu, w którym klęski _ i zwycięstwa, szczęśli
wa przeszłość i smutna teraźniejszość była 
problemem na codzień. Dziecięcą wrażliwą 
duszą chłonął opowieści i legendy o walkach 
i bohaterach, wielkich czynach i poświęce
niu. Budziła się w nim nie tylko świadomość 
narodowa, ale również i wola walki o pol
skość i wolność Śląska.

Słowa Słowackiego „Niech żywi nie tracą 
nadziei i przed narodem niosą oświaty kaga
niec. a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei 
jak kamienie przez Boga rzucone na'szaniec" 
wziął miody Gorgol głęboko do serca i po
twierdził to całym swoim ofiarnym życiem.

Był on bowiem „kamieniem rzuconym na 
szaniec" w walce o polskość Śląska Cieszyń
skiego i jego jedność z Macierzą.

I dzisiaj, w  75 rocznicę Jego urodzin, nie 
chodzi nam przecież o rejestr czynów, które 
spełnił, ani litanię funkcji i urzędów, które 
piastował, chodzi o ukazanie człowieka, któ
ry żył, pracował dla Polski ofiarnie i pozo
stał jej wierny do zgonu.

Wszyscy chcielibyśmy uniknąć ciemni gro
bu, bezkształtu i zapomnienia, mimo że 
Chrystus nas o nieśmiertelności zapewnił, w 
co głęboko wierzymy. Jeden z wielkich Po
laków powiedział kiedyś, że ,,są ludzie i pra
ce ludzkie, które śmierć przezwyciężają, ży
ją i obcują z nami".

Ich praca ofiarna, trud i poświęcenie nie 
poszły na marne, żyją zaklęte w  tej wielkiej 
sprawie, której na imię Polska. A  każde pań
stwo buduje się pracą, a broni się krwią.

Franciszek Gorgol ofiarnej pracy i krwi 
żołnierskiej dla Polski nie szczędził.

A przecież od takich ludzi, cichych, ofiar
nych. którzy są zdolni do wyrzeczeń, poświę
ceń dla swoich współbraci zaczyna się lepsza 
Polska i lepszy świat.

Na cichym cmentarzu w  Jaworznie w  gro
bowcu rodzinnym spoczywają doczesne 
szczątki Franciszka Gorgola.

Naois na tablicy głosi,. kim był i jakie 
funkcje spełniał w  swym życiu. Lecz najbo
gatszy nagrobek i największa tablica nie od
tworzy żywego człowieka, jego pracy i wal
ki, jego uczuć i wzlotów, jego wewnętrznej 
biografii.

Franciszek Gorgol był prawym, szlachet
nym człowiekiem, który całe swe ofiarne ży
cie poświęcił ojczyźnie bez reszty, nic od niej 
nie biorąc.

Dziś w  75 rocznicę Jego urodzin my, pol
scy katolicy, którzy walczymy o suwerenność 
duszy polskiej, chcemy przyDomnieć żywym 
imię lego szlachetnego bojownika o polskość 
i cześć naszą wyrazić Jego świetlanej pa
mięci.

Twórczość naszych wielkich wieszczów, na
sycona tym wielkim uczuciem, była szkołą 
patriotyzmu dla wielu pokoleń, była jakby 
ewangelią narodową, z której czerpały siłę 
najszlachetniejsze duchy w  walce o suweren
ność, o wolność ojczyzny, o dobro i szczęście 
swoich współbraci.

Nie tylko Warszawa, miasto niepokonane, 
nie tylko sędziwy Kraków czy piastowski Po
znań miał takich ludzi, których życie było 
ofiarną służbą ojczyźnie.

Każdy region polski, każda dawna dzielni
ca miała takich synów, dla których Polska 
była — po Bogu, najświętszą i najdroższą 
sprawą.

Tam, gdzie zaborca pragnął zniszczyć du
cha polskiego i przy pomocy swego aparatu 
państwowego usiłował stłumić uczucia miło
ści ojczyzny w  sercach Polaków, szlachetni

C I E S Z Y N  

W IE Ż A  R A T U S Z A



Październik zgromadzał wiernych w świątyniach 
na nabożeństwie różańcowym. „Październikowe" 

w  Osowce.

Towarzystwo Adoracji Najśw. Sakramentu w USA urządza 
często wieczorki religijne. Na zdjęciu ks. sen. W. Słowakie

wicz, ks. prob. F. Barnaś i Panie z T-wa.

zawiedzione nadzieje 
i tęsknota

Jerzem u Sto larczykow i dedykuję

wokół ciemno —
gdzieś tam w  tych oknach, wśród świateł
mrużących lękliw ie oczka, w maleńkim pokoiku mieszka ta,
u której zabiegałem o jeden uśmiech.

przeminęło wszystko — 
dzisiaj całymi dniami włóczę się... tęsknota — zżera 
łzawiące serce.

na polu jesień i życia jesień
dopala ogarek trzęsących rąk.

wiem — proza życia 
to nie to samo co sentymentalna sielanka 
i romantyczny poemat.

życie jest piękne 
wówczas gdy anielica rozkoszna uśmiechnie się do ciebie.

a jesień strąci ostatnie liście z drzew.
listopad.

i dla życia twego kres położy cyrkiel
na wykresie dnia.....

ta —  gor

Fot. J. Stolarczyk

Z obopólną korzyścią, dla redak
cji i czytelników „Rodziny” , 
wypadł dzień 14 października. 

Właśnie tego dnia w  godzinach w ie
czornych, w  świeżo wyremontowa
nym lokalu parafii pw. Świętej Ro
dziny w  Łodzi przy ul. Limanow
skiego 60, odbyło się spotkanie jed
nego z redaktorów p. Janusza Cho
daka z łódzkimi Czytelnikami.

Po serdecznym powitaniu przez 
proboszcza łódzkiej parafii, ks. Teo
dora Elerowskiego, przedstawiciela 
redakcji i wszystkich zebranych za
brał głos red. Chodak, mówiąc m. in.
o roli i znaczeniu ,.Rodziny" w  życiu 
naszego Kościoła oraz trudnościach 
w  jej wydawaniu i kolportowaniu.

Przemówienie redaktora żywo za
interesowało wszystkich i pobudziło 
do ciekawej i rzeczowej dyskusji. 
Wprawdzie zdania zawarte w  w y
powiedziach były podzielone, życzli
we jak również krytyczne, ale dało 
się odczuć, że wszystkim mówcom 
przyświecał jeden cel — głęboka 
troska o nasz Kościół i jego apostoła, 
tygodnik „Rodzina” .

Znamienna była wypowiedź jed
nego z Czytelników p. Szczecińskie
go, który wyraził wdzięczność J. E. 
Ks. Biskupowi Dr Maksymilianowi 
Rodemu za jego słuszną inicjatywę,

której efektem jest to, tak potrzebne 
i pożyteczne ipismo, promieniujące 
.polskim katolicyzmem do szerokich 
rzesz naszego Narodu.

Godna uwagi była również wypo
wiedź mgr. inż. Walczaka, który po
wiedział m. in. ....co najmniej dziw
nym wydaje się fakt, że tak intere
sujące i zrozumiale pismo, jakim 
jest tygodnik „Rodzina” , nie znaj
duje często zrozumienia w  łódzkim 
społeczeństwie” .

Po skończonej dyskusji nastąpiło 
wręczenie jednemu z łódzkich Czy
telników p. Rafałowi Różyckiemu 
I-szej nagrody (roweru turystyczne
go) w  „Konkursie dla prenumerato
rów” . Szczęśliwy zdobywca nagro
dy, po odebraniu jej z rąk redaktora 
Chodaka, podziękował za nią redak
cji oraz zadeklarował swoją bezin
teresowną pomoc w  kolportażu na
szego tygodnika na terenie Łodzi 
i województwa łódzkiego.

Spotkanie z  Czytelnikami Łodzi 
należy zaliczyć do bardzo udanych. 
W  pamięci jego uczestników na dłu
go pozostaną m iłe wrażenia tego 
wieczoru. Wskazane byłoby, aby ta
k ie spotkania odbywały się jak naj
częściej.

Tekst i zdjęcie: FEJUR



WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

PRZECIWKO NABOŻEŃSTWOM KOMUNIJNYM NA  
KONFERENCJACH EKUMENICZNYCH. STANOWISKO STARO

KATOLICKIEJ KONFERENCJI STUDENTÓW

Międzynarodowa starokatolicka konferencja studentów w  Ho
landii krytykuje publiczne nabożeństwo komunijne odprawione w 
roku ubiegłym na ekumenicznej konferencji młodzieżowej w  Lo
zannie. Uczestnicy konferencji — 30 studentów z Holandii, Niemiec, 
Szwajcarii, Austrii, Anglii, Szwecji, Danii i USA — oświadczyło, że 
w  Lozannie zniewolono delegatów młodzieżowych „wbrew  ich w ła
snemu sumieniu11 do przystąpienia do Komunii św. Byli oni zdania, 
że „publiczne nabożeństwa komunijne nie mogą być uważane za 
drogę do jedności i że powinny być odprawiane tylko jako wyraz 
tej jedności po je j osiągnięciu". Na ekumenicznych zebraniach po
żądane są nabożeństwa według różnych kościelnych tradycji. Przez 
to umożliwia się wszystkim uczestnikom uwielbiać Boga według 
własnej tradycji. „Jesteśmy zdania — czytamy w  tezach konferen
cji studenckiej — że nabożeństwa służą przede wszystkim uwielbia- 
liu  Boga, a nie pouczaniu religijnemu członków innych Kościołów".

SPRaWY PNiA

POŻEGNANIE Z... CEGŁĄ

Zwiększenie o 10Vt budownic
twa mieszkaniowego dyktuje sze
reg konieczności. Wprowadzenie 
nowych zasad polityki mieszkanio
wej, przejście do zredukowanego 
metrażu —  to pierwszy aspekt 
problemu.

W trusce o rozwiązanie proble
mu mieszkaniowego —  uwaga i 
wysiłki wszystkich muszą skiero
wać się na: budową tanich, jakoś
ciowo dobrych obiektów mieszkal
nych. Faktem jest, że tradycyjne 
budownictwo oparte o cegłę jest 
kosztowne. Współczesna technika 
budowlana wprowadza na plac 
budów szereg elementów prefa

brykowanych, tańszych, lepszych i 
bardziej odpowiadających potrze
bom budownictwa od dotychczas 
stosowanych tradycyjnych mate
riałów budowlanych. Elementy 
sylikatowe, gazobetony wkraczają 
jako pełnoioartościowe- materiały 
budowlane.

Żyjemy w epoce, kiedy domów 
nie budują się, lecz się je montu
je. Płyty ścienne, elementy skła
dające się na całokształt domku 
np. jednorodzinnego —  wytworzo
ne systemem przemysłowym sta
nowią tworzywo budowlane tań
sze, lepsze od elementów tworzo
nych w oparciu o tradycyjną ce
głę.

W oparciu o doświadczenia kra
jowe i doświadczenia budownic
twa zagranicznego —  wypada nam 
powiedzieć pod adresem arej, 
tradycyjnej cegły: Ż e g n a j ,
cegło. Jesteś za droga. Musisz u- 
stąpić tańszej i równie dobrej, je
śli nie lepszej materii budowla
nej. ADAM  KŁOS

L E K 4 Z R
R A D Z I MATKO! PAMIĘTAJ O GWIAZDCE DLA DZIECKAI

JUZ NIEDŁUGO „BOŻE NARODZENIE"!

Chcesz swemu dziecku zrobić miły, pożyteczny prezent na gwiazdkę, 
kup książkę wydaną przez W. L. R. pt. „Dziecię z Betlejem" —  zbiór 
opowiadań i legend. Tylko 8 zł za 1 egzemplarz.

W  każdej katolickiej rodzinie powinna być książka „Przez Maryję do 
Jezusa" —  cena 10 zł.

Wśród tych, którzy zamówią w/w książki na zamieszczonym poniżej 
kuponie, rozlosowane będą nagrody:

•  TELEWIZOR
#  APARAT FOTOGRAFICZNY 

•  PLATER
#  KOMPLET KSIĄŻEK WLR I INNE

CZYTELNIKUI M A SZ  SZANSEI

Wyciąć! Wypałnlćl Wysłać na nast adratl
K U P O N  D O  L O S O W A N I A

Zamawiam ...............

Nazwisko i imię .......

Adres .......................

Wysyłam przekazem zl

Zakończenie konkursu dnia 24 grudnia 1961 r. Decyduje data stempla 
pocztowego. Kto nadeśle największą ilość załączonych kuponów, ma naj
więcej szans.

ZNOW SEZON GRYPY

Wraz z jesiennymi slotami, deszczem, chłodem 
i  wiatrem nadchodzi sezon grypy, Na grypę cho
rujemy w oiągu całego roku, lecz największe na- 
silenie zachorowań notuje się w okresie raptow
nych zmian pogody, jesienią, wczesną zimą 
1 wczesną wiosną.

Co robić, żeby nie zachorować? Podam parę za
sadniczych przepisów:
1. Codziennie, dokładnie bez względu na tempera

turę na dworze, 15 minut wietrzyć pokój przed 
spaniem. Świeże powietrze zapobiega chorobie, 
a nie przeziębia!

2. Nie siedzieć w  pracy 7—8 godzin w ciepłych 
botkach, czy grubych skarpetach. Zmieniać obu
wie na lżedsze.

3. Dbać by nie przemaczać nóg, a jeśli się to num 
zdarzy, natychmiast po przyjściu do domu zmie
nić Obuwie, a stopy wytrzeć do sucha.

4. Przez całą jesień l zimę, jeśli mamy skłonność 
do katarów, łykać trzy razy dziennie po tabletce 
Vi/tamŁny C.

5. Przy pierwszych objawach kataru zastosować 
krople do nosa, na przykład „Rhinophenasoł".

8. Nie odwiedzać znajomych chorych na grypęII!
A  jeśli Już nas grypa zmoże 1 położy, to cóż wte

dy? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że 
każdą grypę trzeba odleżeć. Lepiej spędzić 3—5 dni 
w łóżku, niż znacznie dłużej leczyć komplikacje 
pogrypowe.

Grypa jest chorobą niesłusznie bagatelizowaną. 
W każdym przypadku zachorowania powinno się 
poprosić lekarza o wizytę w  domu. Nie wolno, w 
żadnym razie, na własną rękę stosować antybio
tyków, Jak penicylina, czy tarchomycyna, ani sul
famidów (np. Sulfatiazolu). Przyjmowanie ich przy 

.da okazji, bez wskazań lekarskich, jest wręcz 
szkodliwe. Organizm wytworzyć może szczepy bak
teryjne odporne na antybiotyki i sulfamidy 1 wów
czas gdy środki te staną się naprawdę konieczne — 
nie będą działać! Dodać p rzy  tym trzeba, że grypę 
wywołują wirusy, na które ani penicylina, ani sul
fatiazol nie działają.

Jeśli zachorujemy na grypę, stwierdzimy pod
wyższoną temperaturę, będą nas boleć kości, bę
dziemy odczuwać dreszcze, łamanie, ból głowy, 
będziemy kichać i kaslać — przede wszystkim kła
dziemy się do łóżka. Do przybycia lekarza możemy 
sobie zaaplikować następujące środki:

1) 3 raizy dziennie po tabletce „Polopiryny", „Py- 
ramtdonu", lub „Izochiny".

2) 2—3 szklanek dziennie gorącej herbaty z zlói 
(pół na pół kwiat lipowy z siuszem z malin).

3) w wypadku bólu gardła 3—5 tabletek „Acron" 
do ssania; płukanie gardła wodą ciepłą z solą 
(‘/j łyżeczki soli na szklankę wody).

4) olejek terpentynowy io  natarcia klatki pier
siowej.

5) syrop tymiankowy, lub zioła „Pektosan" prze
ciw kaszlu.

6) kropelki do nosa, w  razie kataru np. i.Rhinop- 
henasol", w  ilości po parę kropli do każdej 
dziurki od nosa parę razy dziennie.

7) 4—6 tabletek witaminy C.
Z ewentualnym stawianiem baniek, czy stosowa

niem Immych leków stanowczo należy poczekać na 
decyzję lekarza.

I  o jednym jeszcze radzę pamiętać — wódka nla 
jest lekarstwem, a Jej rozgrzewające działanie Jest 
zupełnie Iluzoryczne. Na pewno na grypę nie po
może. Dr A. H.



FAN STEFAN HAJDUK Z BKZŁZ1NKI na
pisał lisi szczery i bardzo serdeczny do Ks. 
Prymasa, który z kolei przekazał do Redakcji 
i polecił P. Hajdukowi podziękować.

Panie Stefanie, my się bardzo cieszymy, ie  
Pan po długich poszukiwaniach znalazł swój 
Kościół, a w  nim Boga i Matkę Najświętszą.

Pisaliśmy już kiedyś, że wiary ani rellgll nie 
moina odziedziczyć po rodzicach. Trzeba je 
samemu odnaleźć 1 z Bogiem się spotkać, Któ
ry nas niewidzialną swą dłonią prowadzi.

Kościół nasz Polskokatolicki — to Kościół 
wierzących Polaków, który katolickie zasady 
wiary i wszystko to, czego nauczył Zbawiciel, 
łączy z miłością ojczyzny i własnego narodu.

Wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego w  
Polsce mają dwie stolice: jedną w Rzymie, 
a drugą w Warszawie. Biskupi i kapłani Ko
ścioła rzymskiego mają jakby podwójne oby
watelstwo: watykańskie i polskie.

Kto więc sam poznał prawdę w Ewangelii 
zawartą, ten obowiązany jest głosić ją innym 
i zdzierać z oczu bielmo fanatyzmu, ciemnoty, 
aby prawdę poznali, a „prawda ich wolnymi 
uczyni".

Proszę przeczytać publikacje, które o naszym 
Kościele wydało Wydawnictwo Literatury Re
ligijnej. „Rodzinę" do kolportażu Panu wyśle
my 1 pozdrawiamy serdecznie.

PANU AUGUSTYNOW I MANIURZE, który 
z PYSKOWIC przeniósł się do JELENIEJ GÓ
RY, za list dziękujemy 1 Boga prosimy o to, 
aby Kościołowi naszemu dal więcej tak od
danych ludzi 1 z taką wiarą w Boga i miłością 
dia prawdy. Mamy nadzieję, ie  przy Bożej 
pomocy i przy współdziałaniu ofiarnych braci, 
jak Pan Augustyn, dotrzemy także do Jeleniej 
Góry. Kuria Biskupia we Wrocławiu myśli o 
tym i powoli realizuje swe plany.

Parafia polskokatolicka w Cieplicach należy 
do najmniejszych i znajduje się przy ul. 1 Ma
ja 56. Ks. proboszcz Wasilewski przyjmie Pa
na na pewno życzliwie. Pozdrawiamy serdecz
nie i o propagowanie „Rodziny" prosimy.

PAN „SARDĘP" z GOLONOGA napisał 
kartkę do „Rodziny" i radzi, aby wszystkie 
Kościoły weszły na drogę Chrystusową. Rada 
jest słuszna, choć, powiedzmy szczerze, nie jest 
nowa.

Tylko P. „Sardęp" nie pisze, jak to zrobić. 
Przecież nic Innego tylko chęć powrotu na 
drogę Chrystusową, tylko troska o własne zba

wienie i powierzonych dusz spowodowała, ie  
organizatorzy Kościoła Narodowego opuścili 
papiestwo 1 odrzucili supremację obcej hie
rarchii. Jeżeli Pan bliżej zapozna się z naszym 
Kościołem, przekona się łatwo, ie nie naru
szyliśmy w niczym zasad katolickiej wiary. 
Kościół nasz jest katolicki w  swej treści, za
sadach i tradycji, a narodowy, polski w swej 
formie. Nie odrzucamy także prymatu. Wśród 
równych biskupów powinien być pierwszy bi
skup, niezależnie jak go nazwiemy.

Co innego jest jednak prymat, zwierzchnic
two, a co innego zgoła nieomylność człowieka 
w jakiejkolwiek sprawie. Dlatego dogmat o 
nieomylności papieża uważamy za absurd 
i sztuczny twór polityczno-teologiczny, który 
nie ma ani biblijnego, ani logicznego uzasa
dnienia.

Z dogmatem o nieomylności papieża łączy 
się zależność hierarchii Kościoła w Polsce od 
Rzymu pod względem jurysdykcji.

Sytuacja taka dla Polaków, którzy nauczeni 
smutnym doświadczeniem, że Rzym w ciągu 
wieków interesy Polski poświęcał dla realizo
wania swoich celów politycznych, jest nie do 
przyjęcia. Ingerencja biskupa z zagranicy w 
wewnętrzne sprawy w Polsce jest sprzeczna 
z Interesem Narodu i staje się źródłem kon
fliktów sumienia wierzących Polaków. Już 
dawno powiedział Seweryn Goszczyński, ie nie 
moina być dobrym Polakiem i dobrym rzym- 
skokatoliklem.

Kościół nasz pragnie jedności Kościoła po
wszechnego i w ruchu ekumenicznym bierze 
czynny udział, „Aby wszyscy byli jedno“ — oto 
dewiza naszego działania. Ale jedno w Chry
stusie, w Jego miłość i wierze — to nie zna
czy jedność w obcej organizacji kościelnej na
rzuconej nam przed wiekami.

Musi Pan przyznać, ie klimat watykańskich 
pałaców róini się zasadniczo od atmosfery 
Chrystusowego Wieczernika. Z dygnitarzami 
kościelnymi, którzy przemawiają do wszyst
kich z pozycji pychy i jedynozbawczoścl, doga
dać się jest trudno. Duch ewangelii, miłości, 
pokory 1 przebaczenia jest im zgoła obcy. Zło
ta tiara przesłoniła krzyż Chrystusa i koronę 
z cierni. Dlatego w  tej sytuacji trudno jest mó
wić o jedności i wspólnej drodze Chrystuso
wej. Pozdrawiamy serdecznie,

PAN K. Z POZNANIA  napisał w swym li
ście, ie studia ukończył i postawił nam szereg 
zarzutów. Mimo skończonych studiów Pan K. 
z Poznania pisze: „Zażucacie, ie my, polacy, 
którzy mamy wykrztałcenie..." Słowem, w je
dnym zdaniu 3 zasadnicze błędy ortograficz
ne. Nie rażą nas żadne błędy, gdy ktoś pisze 
i nie twierdzi, że studia ukończył. Ale Panie 
K. z Poznania, do kogo ta mowa, kogo Pan 
chce „ciemnic".

Ponieważ treść zarzutów podobna jest do 
ortografii i formy Pańskiego listu, dlatego od
powiadamy — tylko przysłowiem: „Kto bredzi, 
ten nie ma odpowiedzi". Ciau, ciau, bamblno, 
pisz przez Częstochowę na Cita del Yaticano.

KRZYŻÓWKA

POZIOMO: 1) nalot zielony na wyrobach 
z brązu i miedzi, 4) finał, zakończenie, W 
pocisk podwodny, 10) owoc podobny do dy
ni, 11) mieszkaniec krainy 1000 Jezior, 1*) 
manewr szachowy, 1S) domek lodowy Eski
mosów, 16) wielki port w Algerli, 11) kwiet
nik, gazon, 21) ksiądz z „Pana Tadeusza", 
21) okrasa pustyni, 27) mieszkaniec Skandy
nawii, 28) szata, strój, odzież, Sl) bożek 
wiatrów, 32) lek na reumatyzm stawowy,
33) zwolennicy skrajnej reakcji francuskiej,
34) niezrównany malarz koni, 19) dzieło arty
leryjskie.

PIONOWO: 1) ozdobny talerz na owoce,
2) niekryta weranda, 3) pozbawiona mowy,
S) Instrument muzyczny, t) książeczka (z 
łaciny), 1) towarzyszy burzy, l) urządzenie 
do wbljąnia pall w ziemię, 13) zwierzyniec, 
14) dzień i noc, 17) rasa konia, 1») uwodzi
ciel, 20) demonstruje nowe stroje, 22) olbrzy
mi wąż albo szal futrzany, 23) noworodek, 
niemowie, 2S) mieszkaniec Afryki, 2S) płaszcz 
podszyty futrem, 2*) mówca przemawiający 
ze swadą, 30) kraj w Afryce Środkowej. _

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 
10-dniowym od daty ukazania it t  numeru 
pod adresem redakcji z dopiskiem na koper
cie „Krzyżówka". W4ród Czytelników, któ
rzy nadeJlą prawidłowe rozwiązania, rozlo
sowana zostanie komisyjnie nagroda:

KOMPLET KSIĄŻEK

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z NR 40

POZIOMO: trojak, zapasy, Patrarka, nora, 
ta, Mickiewicz, mszał, legat, Skrzetuski, ar, 
kain, rzecznik, laurka, aparat. PIONOWO: 
rzeka, Jeremiasz, karoca, zdanie, pan, skru
cha, tum, Wieliczka, sukmana, tor, sterta, 
asceta Alina, Ner.

Nagrody z nr 40 — zegarek wylosowano 
dla p. PIESCIK STANISŁAWY — Goleniów, 
ul. Warszawska ł. Nagrodę wysyłamy pocztą.

KALENDARZ  
LISTOPAD -  GRUDZIEŃ

N *8 X XVII nleds. po Zeal. Duetu
Sw. (ostatnia) iw. Sylwestra, 
św. Konrada.
Ws. sl. 7,19 zach. 18,31

P 27 św. Waleriana
W 28 św. Zdzisławy, św. Natalii.
S 29 św. Satumina, św. Błażeja.
c 30 św. Andrzeja, Ap., św. Justyny
p 1 św. Natalii, św. Eligiusza.
s 2 św. Biblianny, św. Pauliny

FILOZOF 1 PIES

Słynny pisarz, poeta I folozof francuski Wol
ter przyszedł pewnego razu w odwiedziny do 
swojego przyjaciela. Zaledwie przestąpi! próg, 
gdy zastąpił mu drogę duży pies, który groźnie 
zaszczekał na niego,

-  Niech pan się nie obawia -  zawołał gospo
darz domu. -  Wie pan przecież, że pies, który 
szczeka, nie rvaie...

Wolter spojrzał z niedowierzaniem na Psa i 
powiedział:

-  Owszem, wiem o tym, ale nie Jestem pewny, 
czy ten pies też wie.

ZNACZNIE TANIEJ

Wolter otrzymał od pewnego księgarza list o 
treści następującej:

„Jestem w posiadaniu wielu skandalicznych 
historyjek o panu. Chętnie gotów Jestem zacho
wać milczenie. Jeżeli pan mi przeóle kwotę stu 
luidorów".

Wolter natychmiast odpowiedział:
„Mogę przestać panu w każdej chwili serie 

Jeszcze bardziej skandalicznych historyjek, ce
lem skompletowania pańskiej kolekcji. 2ądam 
Jednak za to tylko pięćdziesiąt luidorów".

W ydawa: Wydawnictwo Literatury Religii no). Redaguje Kolegium. Adres redakcji 1 administracji: Warszaw*, ul. Wlicza U. Teł. WT-m; 31-Tł-M.
Zamówienia 1 przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są w terminie do dnia II miesiąca poprzedzającego okras prenumeraty przez: Urzędy Puczto- 
we, listonoszy oraz Oddrtały i Delegatury „Ruchu", Moina również zamówić prenumeratę dokonując wpłaty na konto PKO Nr 1-S-19MM -  Centrala Kol
portażu Prasy i Wydawnictw „Ruch" warszawa, ul. srebrna 11 Na odwrocie blankietu należy podać tytuł zamawianego czasopisma, czasokres prenu
meraty oraz ilość zamawianych egzemplarzy. Cena prenumeraty: kwartalnie -  zł M, półrocznie — zł U, rocznie -  zł 104. Cena prenumeraty za granicą 
jeat o wytaaa od ceny podane] wylej. Przedpłaty na te prenumeratę przyjmują na okresy kwartalne, półroczne 1 roczne PrzedaHMorstwo Kol

portażu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch" w Warszawie, ul. Wilcza M za poórednlctweai PKO Warszawa. Konto Nr 1-4-UNM.
Zakta«y WU«sladnkowa RSW a", warszawa, aL Okapowa W/ł*. Zan. lTtt. S-4T.



KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI JEST KOŚCIOŁEM JEZUSA CHRYSTUSA
Kościół Powszechny porównać możemy do drzewa, którego pień

i trzon stanowią Pismo Święte i Tradycja, konary zaś Kościoły 
Chrześcijańskie. Jeżeli przyjmiemy, że wszystkie boczne konary drze
wa są organicznie związane z jego pniem i głównym trzonem, tak
i Kościoły Chrześcijańskie — na podobieństwo konarów drzewa — są 
złączone z Jezusem Chrystusem w  Jego Pniu-Drzewie, w  Kościele 
Powszechnym.

Kościół Polskokalolicki prowadzi wiernych do Boga po drodze 
polskiej, posługując się w liturgii zrozumiałym dla nich językiem 
polskim, zachowując czystą naukę Jezusa Chrystusa, czcząc Matkę Bo
żą i świętych Pańskich.

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego mają ważną sukcesję apostol
ską, której nie kwestionują nawet najbardziej zagorzali rzymscy du
chowni. Wobec tego Kościół Polskokatolicki jest Kościołem apostol
skim, a w związku z tym:

1. Sprawowana Msza św. w  języku polskim i udzielane sakramenty 
święte są tak samo ważne jak ważna jest Msza święta sprawowana 
w języku łacińskim, także i sakramenty św.

2. Kościół Polskokatolicki ma równie ważnie wyświęconych kapła
nów, jak i Kościół rzymskokatolicki.

Wobec tego na czym polega różnica?
a) Różnica polega na tym, że kapłan Kościoła Polskokatolickiego spra

wuje czynności liturgiczne w  języku polskim. Podobnie czynił Je
zus Chrystus nauczając Apostołów w  swoim ojczystym języku. 
Również św. Paweł, Apostoł Narodów, radził używać języka ojczy
stego i sam osobiście organizował Kościoły Narodowe w  krajach 
rozsianych na całym świecie.

b) Odrzucamy jeden jedyny dogmat o nieomylności papieża i pryma
cie jurysdykcyjnym biskupa Rzymu, uchwalony w  1870 roku na So
borze Watykańskim. Kościół Polskokatolicki wychodzi z następu
jącego założenia. Tylko Jezus Chrystus, Założyciel Kościoła, jest 
nieomylny, ponieważ jest Bogiem. Natomiast każdy człowiek, nie
zależnie od godności urzędu i doświadczenia może się pomylić. 
Przypisywanie nieomylności, cechy Bożej, człowiekowi — uważamy
— jest bluźnierstwem.

Kościół Polskokatolicki ze swoimi biskupami i kapłanami po pol
skiej drodze poprowadzi wiernych do Boga, z pożytkiem dla nich sa
mych, Kościoła i Ojczyzny.

CZYTELNICY APOSTOŁAMI 
POLSKIEGO KATOLICYZMU
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Ż YW E słowo i drukowane 
jest najbardziej popular
nym środkiem oddziaływa

nia na innego człowieka.
W  naszych czasach słowo dru

kowane odgrywa ogromną rolę w 
rozpowszechnianiu każdej idei. 
Każda myśl, każde sformułowa
nie drukowane ma tę wyższość 
nad żywym słowem, że jest trwa
łe i ma szerszy zasięg oddziały
wania. Słowo drukowane dosię
ga tam, gdzie żywy człowiek czę
sto dotrzeć nie może.

Jeżeli się zważy, że idea pol
skiego katolicyzmu jest jeszcze 
wciąż sprawą nieznaną wśród 
wierzących Polaków to zrozumia
łą jest rzeczą, że słowo drukowa
ne w  życiu naszego Kościoła ma 
specjalne znaczenie i odgrywa 
poważną rolę w  rozpowszechnia
niu naszej idei.

Z przyjemnością należy stwier
dzić, że Prymas Kościoła Polsko
katolickiego, Biskup Maksymi
lian Rode, należycie docenia rolę 
drukowanego słowa w  życiu i 
rozwoju naszego Kościoła.

On to właśnie na wstępie swej 
działalności w  Kościele Polsko- 
katolickim zorganizował Wydaw
nictwo Literatury Religijnej, któ

re ma na swym koncie już sze
reg poważnych pozycji i z każ
dym rokiem się rozwija.

Ks. Prymas także przezwycięża 
wszelkie trudności, aby nasz ilu
strowany tygodnik katolicki „Ro
dzina" mógł nieść „miastu i świa
tu" wieści co tydzień o życiu na
szego Kościoła, o naszej pracy, 
walce i zwycięstwach.

Ks. Prymas i Jego współpra
cownicy opracowali już szereg 
publikacji, które zostały ogłoszo
ne drukiem, w  których zawarta 
jest w popularnej formie doktry
na naszego Kościoła i stosunek 
do zasadniczych spraw naszej e- 
poki.

Miesięcznik „Posłannictwo", 
który jest znany wszystkim w y
znawcom i przyjaciołom naszego 
Kościoła — jak podtytuł wskazu
je poświęcony jest historii i dok
trynie naszego Kościoła — przy
nosi co miesiąc ciekawe artyku
ły teologiczne i omówienia róż
nych zjawisk w  świetle teologii 
polskokatolickiej.

N ie wszyscy wyznawcy i sym
patycy mają możliwość słuchać 
żywego słowa Ks. Prymasa i Je
go najbliższych współpracowni
ków ale wszyscy mogą czytać 
myśli i poglądy zawarte w  na
szych czasopismach i publika
cjach.

Ogromna większość duszpaste
rzy naszych ocenia nie tylko ro
lę drukowanego słowa lecz i trud,
i wysiłek tak Ks. Prymasa Ko
ścioła, jak też kapłanów i świec
kich, którzy pragną wzbogacić 
naszą jeszcze wciąż skromną lite
raturę.

Niestety tego jeszcze nie moż
na powiedzieć o wszystkich.

Każdy katolik polski powinien 
uważać za obowiązek i szczęście 
prenumerowanie, czytanie, poda
wanie innym do czytania czaso
pisma, broszury i wydawnictwa.

Gdy, drogi czytelniku, znaj

dziesz przemawiający do ciebie 
artykuł — wytnij go i podaj zna
jomym.

Katolicy — Polacy waszym 
świętym obowiązkiem jest roz
powszechniać we wszelki możli
wy sposób „Posłannictwo" i „Ro
dzinę". Sposób tego rozpowszech
niania znajdziecie sami, gdy bę
dą dobre chęci, a których wam 
na pewno nie brakuje.

Każda parafianka powinna u- 
ważać za swój obowiązek reli
gijny i patriotyczny rozpowszech
nianie tygodnika „Rodzina". Jest 
to pismo o prawdziwie katolickim, 
polskim i patriotycznym duchu. 
Dlatego czytać ją winni starzy, 
młodzi i dzieci, bowiem dla nich 
ten tygodnik jest głównie prze
znaczony. Dlatego dzieci, mło
dzież i starsi powinni uważać za 
honor powiększanie ilości prenu
meratorów. Każde dziecko polsko- 
katolickie musi być czytelnikiem
— „Słoneczka" — dodatku „Rodzi
ny"! Ojcze i matko, nie żałuj gro
sza dziecku, które chętnie czyta i
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interesuje się polskim katolicyz
mem. Matko, nie narzekaj, ale 
wychowuj w duchu polskim i ka
tolickim.

Drodzy czytelnicy, na każdym 
kroku i miejscu mówcie o „Ro
dzinie" i zachęcajcie do prenu
meraty. Każdego dzisiaj w  Polsce 
stać raz w  tygodniu na 2 zł, aby 
kupić swoje — nasze i katolickie 
pismo.

Dobrą i pożyteczną byłoby 
rzeczą, aby każdy parafianin — 
parafianka zdobyła chociaż jed
ną czytelniczkę.

Wskazane jest jako prezent 
imieninowy lub z okazji świąt 
zaprenumerować „Rodzinę"

krewnym, znajomym a szczegól
nie przyjaciołom.

Oprócz czasopism „Posłannic
twa" i „Rodziny" wydane zosta
ły nowe publikacje w  postaci 
książek i broszur, jak:

Ziarna Boże — konferencje re
ligijne 16,00
Przez Maryję do Jezusa — roz
ważania maryjne 10,00
O Kościele Jezusa Chrystusa

3,00
Katechizm Kościoła Polskoka
tolickiego 6,00
Dziecię z Betlejem 8,00
Zbuduję Kościół mój 4,00
Wierzę w Kościół Katolicki 4,00 
Zarys dziejów papiestwa 20,00 
Od celibatu do cudzołóstwa 3,00 
Biblijne podstawy papiestwa 
rzymskiego 4,00
Broszurki o sakramentach

a 4,50*)

W ten właśnie sposób przez na
sze wydawnictwa — czasopisma, 
broszury i książki — rozpo
wszechniane energicznie i umie
jętnie będzie się coraz bardziej 
ugruntowywała i wzmacniała 
sprawa polskiego katolicyzmu.

Przyłóżmy więc rękę do tej 
w ielkiej pracy dla sprawy Bożej, 
ludu polskiego przez rozpo
wszechnianie pism Kościoła Pol
skokatolickiego.

Książka, broszura naszego Ko
ścioła niechaj będzie bronią, 
którą mamy zwalczać i kruszyć 
ciemnotę, fanatyzm i budować 
wolny Polskokatolicki Kościół.

KS. T. GOTÓW KA

*) Zam aw iać W LR, W -wa, W ilcza 31.

SAKRAMENT POKUTY

WYDAWNICTWO MTERATTRY RELIGIJNEJ 
WARSZAWA 1951 R.


