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P I A T A  N I E D Z I E L A  P O Z I E L O N Y C H  Ś W I Ą T K A C H

(1 św. Piotra 3, 8—15)

71 T ajmilsi: Bądźcie wszyscy jednomyśl-  
j ^ j  ni w modlitwie, współczujący, braci 

miłujący, miłosierni, skromni, pokor
ni, nie dddając złem za zło, ani złorzecze
niem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, bło
gosławcie, gdyż na to wezwani jesteście, 
abyście błogosławieństwo w  dziedzictwie 
otrzymali. Albowiem, kto chce miłować  
żywot i oglądać dni szczęśliwe, niech po
hamuje język swój od złego, a u Sta jego 
niech nie mówią zdrady. Niech stroni od 
złego, a niech czyni dobrze, niech szuka 
pokoju i niech za nim zdąża. Gdyż oczy 
Pańskie nad sprawiedliwymi, a uszy Je
go ku prośbom ich. Lecz oblicze Pańskie 
przeciw dopuszczającym się zła (Ps. 33, 
13-17).

I któż wam zaszkodzi, jeśli z gorliwoś
cią dobrze czynić będziecie? Ale jeśli na
wet i cierpicie co dla sprawiedliwości, 
błogosławieni jesteście. A gróźb ich nie lę
kajcie się ani nie poddawajcie się trwo
dze. Lecz Pana Chrystusa święćcie w  ser
cach waszych.

EWANGELIA
(Sw. Mateusz 5, 20—24)

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom 
swoim: Jeżeli nie będzie obfitowała 
sprawiedliwość wasza więcej niż 

uczonych w  Zakonie i faryzeuszów, nie 
wnijdziecie do królestwa niebieskiego. Sły
szeliście, że powiedziane było starym: Nie 
zabijaj (Wyjść. 20, 13), a kto by zabił, bę
dzie winien sądu. A ja powiadam wam, że 
każdy, który się gniewa na brata swego 
będzie winien  sądu. A  kto by rzekł bratu 
swemu „raka", będzie winien Rady, a kto 
by rzekł „głupcze", będzie winien ognia 
piekielnego. Jeśli tedy poniesiesz dar twój  
do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostawże tam dar 
twój przed ołtarzem, a idź pojednać się 
pierwej z  bratem twoim. A potem przyj
dziesz i złożysz dar twój.

STARE I NOWE PRAWO
Ewangelia dzisiejsza w sposób w y

raźny i zasadniczy pokazuje różnice 
między Starym a Nowym Prawem, m ię
dzy religią starotestamentową a religią 
chrześcijańską.

Do czasu przyjścia na świat Chrystu
sa Pana i dokonania przez naszego Zba
wiciela dzieła odkupienia, jedyną praw
dziwą religią była religią Mojżeszowa, 
religią narodu wybranego. Ale z róż
nych przyczyn ani w założeniu, a 
zwłaszcza w wykonaniu nie odznaczała 
się cechami doskonałości, owszem za
kradły się nawet do niej przeróżne w y
krzywienia i niepotrzebne dodatki, tak 
że przepisy drugorzędne często przesła
niały pierwszorzędne, albo zupełnie je 
eliminowały. Toteż i sprawiedliwość, 
ta obok miłości najważniejsza cnota, 
doznała wypaczenia szczególnie u tych, 
którzy religię reprezentowali i jej u
czyli, u faryzeuszy. Sprawiedliwość ich 
i w ogóle duch przez nich głoszonej i 
praktykowanej religii miały wśród in
nych głównie następujące wady i braki.

Faryzeusze przywiązywali wagę ty l
ko do zewnętrznych czynów. Uważali 
za grzech cudzołóstwo, zabójstwo, kra
dzież, ale za nic sobie mieli wewnętrzne 
usposobienie; żądzę i wolę czynienia 
złego. Dlatego też Pan Jezus gromił ich: 
„Wy z zewnątrz wprawdzie wydajecie 
się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz 
pełni jesteście obłudy i nieprawości. 
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeu
sze obłudnicy" (Mat. XXIII, 28—29).

Skądinąd dobre uczynki wypełniali 
przede wszystkim dla zdobycia pokla
sku u ludu, dla pochwały ludzkiej. Mod
lili się, pościli, dawali jałmużnę, po to, 
aby ich ludzie podziwiali i uważali za 
świętych, kiedy nie byli widziani, albo 
w swoim gronie folgowali sobie bez gra
nic. Dlatego Pan Jezus strofował ich: 
„Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie 
komara, a wielbłąda połykacie. Biada 
wam uczeni w Piśmie i faryzeusze ob
łudnicy, że obmywacie kielich i misę z 
zewnątrz, zaś wewnątrz pełni jesteście 
zdzierstwa i nieczystości... podobni je
steście do grobów pobielanych, które na 
zewnątrz wydają się ludziom piękne, 
wewnątrz zaś pełne są kości trupich i 
wszelkiego plugastwa1*. (Mat. XXIII, 
24-27).

Ale mimo tych faryzejskich wypa
czeń Chrystus Pan nie przyszedł na 
świat po to, aby znieść Stare Prawo, ale 
by je wypełnić i udoskonalić. „Nie 
mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać 
Zakon i proroków: nie przyszedłem roz
wiązywać, ale wypełnić" (Mat. V, 17). 
A do swoich uczniów i wyznawców z 
mocą mówi: „Jeżeli nie będzie obfito
wała sprawiedliwość wasza więcej niż 
uczonych w Zakonie i faryzeuszów, nie 
wnijdziecie do królestwa niebieskiego". 
Dlaczego?

Bo o wartości czynu według religii 
Bożej decyduje nie to, jak on wygląda 
na zewnątrz, ale przede wszystkim myśl 
i intencja działającego. Nie wystarczy

nie zabijać, nie kraść, nie cudzołożyć, 
ale przede wszystkim  z m yśli swej w y 
rzucić trzeba wszystko to, co może szko
dzić bliźniemu; nie tylko ten musi pójść 
pod sąd, „kto by zabil“, ale „każdy, któ
ry się gniewa na brata swego"... a kto 
by rzekł „głupcze" — już bez sądu „bę
dzie winien ognia piekielnego". Więc 
nie czcza, zewnętrzna etykieta, ale pra
wość serca i prawość uczynków, zw łasz
cza zaś otwarte, pełne miłości wobec 
bliźniego serce — to duch religii Chry
stusowej. I o tyle właśnie Chrystus Pan 
uzupełnił Stare Prawo, dał mu ducha 
powszechnej miłości; zniósł z niego 
wszystko to, co się temu duchowi sprze
ciwiało, a zatrzymał z niego wszystko 
to, co się z nim łączyło. I odtąd już nie 
jest ważna zewnętrzna ceremonia u
czestniczenia we Mszy św., poszczenie 
na pokaz, modlenie się w szatach po
kutnych, ale czyn zewnętrzny o ty le ma 
wartość, o ile wypływa z czystej inten
cji, z czystej myśli, z czystego serca. 
Dlatego też mówi Pan Jezus w dzisiej
szej ewangelii świętej: „Jeśli tedy po
niesiesz dar twój do ołtarza, a tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś prze
ciw tobie, zostawże tam dar twój przed 
ołtarzem, a idź pojednać się pierwej z 
bratem twoim". Znaczy to dzisiaj: 
idziesz do kościoła, chcesz przystąpić do 
sakramentów świętych, to wpierw na
wet jeśli nie ty do swego bliźniego, ale 
bliźni ma żal do ciebie, pogódź się z 
bliźnim, przeproś go, wyciągnij pierw
szy rękę do zgody, nie wchodź w to, kto 
zawinił i dopiero wtedy idź do domu 
Bożego!

I tu znowu musimy sobie szczerze powie
dzieć. że i my dzisiaj ogólnie biorąc bardzo 
daleko odeszliśmy od ducha naszej religii: Bo 
czyż nie ma wśród nas gniewu, zawiści, osz
czerstw? Dobrze by było, żebyśmy zastano
wili się nad dzisiejszą ewangelią i wzięli so
bie mocno do serca, wszyscy zarówno księża 
jak i katolicy świeccy, te mocne słowa Pana 
Jezusa Chrystusa: „Jeżeli nie będzie obfito
wała sprawiedliwość wasza więcej niż uczo
nych w Zakonie i faryzeuszów, nie wnijdzie
cie do królestwa niebieskiego”.

Chrystus chciał i dzisiaj również żą
da od swoich wyznawców, aby religią 
kształtowała nie tylko ich tzw. życie re
ligijne, ale by obejmowała całe życie: 
małżeńskie, rodzinne, społeczne. Stąd 
Kościół Polskokatolicki jako Kościół 
Jezusa Chrystusa żąda od swoich kapła
nów i wyznawców świeckich również 
pełnego udziału w życiu swojego narodu 
i państwa. Po wiekach niedoli, biedy i 
ciemnoty widzi w realizowanym w na
szym kraju ustroju socjalistycznym u
strój sprawiedliwości i zdążania do peł
nej pomyślności społecznej. Ustrój 
kapitalistyczny opiera się na wyzysku  
człowieka przez człowieka, a realizo
wany w Polsce Ludowej ustrój socjali
styczny bliższy jest ducha Prawa Je
zusa Chrystusa. Dlatego Kościół Pol
skokatolicki łączy służbę Chrystusowi 
ze służbą Polsce Ludowej i do tej służ
by wszystkich Polaków wierzących  
wiedzie i wieść będzie. Amen.

Ks. Bp MAKSYMILIAN RODE
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W poprzednim artykule była mowa
o Chrystusowej ..zapowiedzi na
dania" prym atu Apostołowi P io
trowi. Po rzeczowym i bezstron
nym rozpatrzeniu odnośnego te k 
stu zaw artego w ewangelii św 

M ateusza (16, 16) okazało się, że Chrystus po
chwalił w yznanie P iotra i zapowiedział, że 
na wierze, w łaśnie takiej jaką wyznał P iotr
— na w ierze w Jezusa Chrystusa jako Syna 
Bożego — zbuduje swój Kościół. A więc nie 
P iotr ma być opoką, fundam entem , lecz w ia
ra  w  Jezusa Chrystusa.

Ale przecież Chrystus — mówią rzym skoka- 
tolicy — w yraźnie powiedział do P iotra: „to
bie dam  klucze... cokolwiek zwiążesz na zie
mi, będzie zw iązane i w  niebie, a cokolwiek 
rozwiążesz...” itd. Praw da. Powiedział tak do 
Piotra, ale te  same słowa skierował również 
do wszystkich Apostołów:

„...Zaprawdę powiadam  wam, cokolwiek 
zwiążecie n a  ziemi, będzie zw iązane i w  nie
bie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie 
rozwiązane i w  niebie” (Mt. 18, 18V Tę samą 
zatem  władzę otrzym ali wszyscy apostołowie 
co i Piotr, naw et w tych samych słowach,
o czym relacjonuje ten sam ewangelista.

Toteż Chrystusa uważali apostołowie za 
głowę i za fundam ent. O ile Kościół chce być 
apostolskim , o ile praw dziw e są słowa wyz
nania w iary: „wierzę w jeden, święty, kato
licki i apostolski Kościół”, to nie godzi się 
inaczej pojmować nauki Jezusa Chrystusa a 
niżeli ją pojmowali apostołowie. Oto szer
m ierz chrześcijaństw a „naczynie w ybrane”, 
mąż uczony i niestrudzony apostoł pisał 
przed 1900 laty:

Ef. I. 22: „I wszystko poddał pod stopy je 
go (tj. Jezusa Chrystusa) (Ps. 8, 7), a jego sa
mego ustanow ił głową Kościoła”.

Kol. I. 18: „On też (tj. Jezus Chrystus) jest 
głową ciała Kościoła, początkiem i pierwo
rodnym z tych co um ierają, aby sam we 
wszystkim zachował pierw szeństwo”.

Kol. II. 10: „Jezus C hrystus jest głową
wszystkich w ładz i zwierzchności”.

Ef. IV. 11—16: „On (tj. Jezus Chrystus) u s ta 
nowił jednych Apostołami drugich P roroka
mi, innych Ewengelistami, a innych jeszcze 
pasterzam i i doktoram i ku doskonaleniu św ię
tych w dziele posługiwania, ku budowaniu 
Ciała Chrystusowego, aż wszyscy zejdziemy 
się w jedności w iary i poznania Syna Boże
go, stawszy się mężami doskonałymi..., abyś
my, czyniąc prawdę, wzrastali we wszystko 
w tym, który jest głową tj. w Chrystusie”.

takiego nie znajdujem y w listach wielkiego 
Tarseńczyka. Owszem, św. Paweł i św. P iotr 
zgodnie uznają Jezusa Chrystusa za najw yż
szego pasterza, za opokę, za głowę.

Zresztą czytajm y tekst, na który powołują 
się rzymskokatoliccy teologowie, a w którym  
rzekomo jest mowa o „nadaniu p rym atu” św. 
Piotrowi. Odnośny tekst znajduje się u św. 
Jana 21. 15—17:

„Gdy się tedy posilili, rzecze Jezus.do  Szy
mona P iotra: Szymonie, Synu Jony; Czy m i
łujesz m nie więcej niż inni? Rzecze mu: Tak, 
Panie, ty wiesz, że cię m iłuję. Rzecze mu: 
Paś baranki moje. Rzecze mu powtórnie: 
Szymonie, Synu Jony, kochasz mnie? Mówi 
mu: Tak, Panie ty wiesz, że cię kocham. Rze
cze mu: Paś baranki moje. Rzecze mu po raz 
trzeci: Szymonie, synu Jony, m iłujesz mnie? 
Zasm ucił się, P iotr, że mu po raz trzeci 
rzekł: m iłujesz m nie? i powiedział do niego: 
Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię m i
łuję. Rzecze mu: Paś owce m oje”.

O co chodzi w  powyższej perykopie? Wi
dać to na pierwszy rzut oka. Jezus Chrystus 
poleca Piotrowi paść swe baranki i owce. 
Godzą się kom entatorzy, że słowo „paść” oz
nacza w  Biblii: opiekować się, kierować, 
dbać. I istonie tak  jest, bo i P io tr tak ro 
zumie:

„Byliście bowiem jako owce błądzące, ale 
teraz powróciliście do pasterza i opiekuna 
dusz waszych” — z kontekstu w ynika w yraź
nie: do Chrystusa! (I P iotr, 2, 25).

„Bóg bowiem pokoju, który najwyższego 
pasterza owiec wywiódł spośród zmarłych, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez krew 
przym ierza wiecznego niech w as uzdolni do 
wszystkiego dobrego, byście pełnili wolę Je
go”. (Hebr. 13, 22, 21).

Cała zresztą działalność św. P aw ła apostoła, 
który pierwszy spośród apostołów zaczął dzia
łać w duchu posłannictw a Chrystusowego na 
szerszą skalę nie jest skrępow ana żadną za
leżnością od któregokolwiek z apostołów. Sko
ro po swym nawróceniu zobaczył się z Jaku-* 
bem, P iotrem  i Janem  w Jerozolimie, gdzie 
ustalono, że św. Paw eł m a głosić w śród po
gan podobnie jak. P io tr wśród Żydów, z tą 
chwilą kończą się wszelkie w zajem ne kon
takty między Paw łem  i pozostałymi aposto
łami, owszem, gdy zajdzie potrzeba, a P iotr 
da do tego powód, wówczas św. Paw eł bę
dzie umiał nawet skarcić św. P io tra i to  pu-

(Dokończenie na s t t .  7)

Ks. dr A. NAUMCZYK

„PI0TR-0P0KA“
(II)

Kor. I. III. 11: „Bo nie może n ikt założyć 
innego fundamentu prócz tego, który już jest 
założony, a którym jest Chrystus Jezus”.

Ef. II. 20—21: „jesteście wzniesieni na fun
dam encie Apostołów i Proroków, którego ka
m ieniem  węgielnym jest sam Chrystus J e 
zus. W nim  wszystko budow anie w sobie spo
jone rośnie w Kościół św ięty w  P anu”.

Mimo tak wyraźnej nauki Pisma św. tw ie r
dzi Kościół rzym skokatolicki, że P iotr otrzy
m ał naw et „zapowiedziany” prym at.

Tymczasem z analizy ewangelii w idać, że 
b rak  jakichkolw iek dowodów wyraźnych i 
pozytywnych na potw ierdzenie opinii o n ad a 
niu prym atu św. Piotrowi. Czyż np. można 
by uwierzyć, aby św. Paw eł — człowiek n ie
zwykle praktyczny, gorliwy i pragnący roz
woju Kościoła wśród setek przeróżnych rad 
i wskazań udzielonych ustanowionym przez 
siebie biskupom: Tytusowi i Tymoteuszowi 
nie dał tej podstawowej rady: słuchajcie św. 
Piotra i jego następców? A jednak niczego

ZMIERZCH GWIAZD
Polityk powinien wiedzieć, 

kiedy należy zejść ze sceny, 
przenieść się w zacisze domowe, 
przystąpić do pisania pam iętn i
ków, przejść na zasłużoną em e
ryturę. Mało którego męża s ta 
nu stać na tego rodzaju krok. 
Z reguły politycy trzym ają się 
władzy tak  długo, jak  długo mo
gą. Weźmy dla przykładu cho
ciażby kanclerza NRF dra Kon
rada Adenauera. Ten starzec 
długo opierał się naciskom  ze 
strony naw et swoich przyjaciół 
politycznych, którzy wręcz do
magali się od niego zrezygnowa
nia ze stanow iska szefa rządu,

przejścia w zacisze domowe. 
W reszcie Adenauer, z dużymi 
oporami, zgodził się ustąpić w 
październiku br. Ostatnio naw et 
rozeszła się pogłoska, że zrezy
gnuje naw et już w dniu 1 sie rp 
nia. Ale to jest chyba mało 
prawdopodobne. A denauer p rag 
nie przed odejściem ustabilizo
wać pozycje NRF w obozie 
atlantyckim , przez uzyskanie dla 
Bundeswehry zaopatrzenia w 
broń atomową.

Faktem  jest, że A denauer od
chodzi. Gaśnie jego gwiazda. In 
ny znów sędziwy polityk, nieco 
młodszy od kanclerza, m ianow i
cie prem ier W. Brytanii, Macmil- 
lan prowadzi konserwatystów  
brytyjskich od porażki do poraż
ki, szeroko otw ierając przez swą 
niedźwiedzią politykę drzwi dla 
Wilsona, szefa Partii Pracy, k tó 
ry niechybnie zostanie po nim 
prem ierem  masy upadłości im 
perium  brytyjskiego. Na razie 
M acmillan ma nie lada kłopoty 
z potknięciem się m inistra obro
ny narodowej, Johna Profumo, 
zamieszanego w nieciekawe kon

takty z rudowłosą modelką 
C hristine Keeler. Ta afera kosz
tow ała m inistra tekę i m andat 
do Izby Gmin.

Europejską podróż prezydenta 
USA prześladuje jakiś pech. Za
sadniczym celem tej podróży jest 
w yjaśnienie i przedyskutow anie 
z rządam i zachodniej Europy k il
ku podstawowych problemów 
W spólnoty A tlantyckiej. P rze
prowadzenie tąkich rozmów jest 
dla Kennedy ego koniecznością z 
uwagi na rozmowy ze Związ
kiem Radzieckim, które w ejdą 
niedługo w nowe, dalsze, b a r
dziej precyzyjne stadium . Ale de 
Gaulle nie kwapi się do spotka
nia z Kennedym. Choroba i 
śmierć Jana X X III pozbawiła go 
możliwości odwiedzenia Rzymu. 
A dym isja prem iera Fanfaniego 
zmusza do odroczenia rozmów 
am erykańsko-w łoskich do okresu 
przynajm niej jesiennego. Pozo
staje Bonn. Ale zbliża się te r
min rezygnacji Adenauera. Roz
mowa z człowiekiem, który n ie
długo zostanie cieniem politycz
nym. dla prezydenta USA nie

może być oceniona jako sukces 
polityczny.

Są jednak kom entatorzy, w i
dzący w ew entualnej wizycie 
K ennedy’ego w Bonn ak t w y
różnienia bońskiego sojusznika. 
Tego rodzaju in te rp re tac ja  jest 
..wodą na m łyn” neohitlerowców 
i odwetowców zachodnioniem ie- 
ckich, upojonych faktem , że w  n a 
czelnym dowództwie w ojsk NATO 
pierwsze skrzypce 'dzierżą wczo
ra js i generałow ie, w ierni do koń
ca ludobójcy Hitlerowi. To zjaw i
sko stanow i uzasadnienie dla snu 
cia snów o odwecie za klęskę po
niesioną przez hitleryzm  w  w y
niku II wojny światowej.

(O.)



M
yślenie jest w yłącz
nym przym iotem  czło
wieka. W śród wszy
stkich istot ziem 
skich, jak ie  Bóg 

.stworzył, tylko czło
w ieka obdarzył rozum em  i w ol
ną wolą. Tylko człowieka obda
rzył n ieśm iertelną duszą.

Dlatego myślący człowiek ma 
określony stosunek do wszelkich 
praw d i zjaw isk, które go o ta
czają i spraw , z którym i się spo
tyka.

Do zasadniczych spraw  w ie
rzącego człowieka n a  ziemi n a 
leży jego religia, jego stosunek 
do Boga, życia wiecznego i zba
wienia. W ykładnikiem  religii i 
praw d w iary  jest na tym  świe- 
cie Kościół, który towarzyszy 
człowiekowi od narodzenia aż 
do zgonu.

Kościół jest nie tylko społecz
nością w iernych, którzy w yznają 
naukę Jezusa Chrystusa, lecz jest 
duchowym  domem człowieka, w 
którym  on żyje życiem nadprzy
rodzonym przez sakram enty  
św ięte i u trzym uje łączność z

kierow any przez w ładze obcego 
m ocarstwa, który — jak  mówił 
sław etny P iotr Skarga „gdy 
ziemską ojczyznę straci przy 
wiecznej się ostoi".

Obowiązkiem każdego w ierzą
cego i myślącego człowieka jest 
zastanowić się, czy jego droga do 
Boga i do zbaw ienia jest słusz
na, czy Koscioł, do którego n a 
leży, jest Chrystusowy, w  k tó
rym może znaleźć szczęście 
wieczne i zbawienie.

ZNAMIONA 
PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA

Kościół C hrystusa  jes t  jeden, bo 
jeden  jes t  Jego Założyciel . Tylko 
Chrystus ,  a n ie  człowiek mógł K oś
ciół założyć.

Nie da ł  On żadnej  nazw y  sw em u  
Kościołowi. Powiedzia ł :  „ Z b u d u ję
Kościół  mój i  b r a m y  p iekie lne  nie 
zw yciężą g o £. (Mat. 16,18). Określił  
jed n ak  bliżej cechy  swego Kościoła, 
w yznaczył i u s tanow ił  ś rodk i  z b a 
wienia.

K*. E. N A R B U T T O W IC Z

T
G D Z IE  JEST M Ó J K O S C IO Ł
Bogiem. Zważywszy jednak, że 
działanie Kościoła nie odbywa 
się w  sferach irracjonalnych ani 
w niebie, lecz tu  na ziemi w  
określonych w arunkach społecz
nych, dlatego dla wierzącego 
człowieka nie może być obojęt
ny stosunek jego Kościoła do 
spraw  społecznych, gospodar
czych, narodowych.

Jak  najbardziej słonecznej n ie 
dzieli nie można oddzielić od 
reszty dni w tygodniu, tak  re 
ligii, działalności Kościoła nie 
można oderw ać od codziennego 
życia i jego złożonych proble
mów.

Człowiek w ierzący, który ży
je w  zorganizowanym  społeczeń
stw ie z n a tu ry  swojej korzysta 
z przywilejów  i praw , jakie mu 
przysługują, lecz m a także wo
bec narodu i państw a pew ne o
bowiązki, które musi spełniać.

Życie ludzkie jest zw iązane z 
życiem innych ludzi nie tylko 
przepisam i praw a, lecz um ow ny
mi konw encjam i .społecznymi i 
m oralnym i, które regulu ją  m ię
dzyludzkie stosunki.

Należy dążyć, aby Kościół był 
zw iązany ściśle ze swoim naro 
dem i był zaangażowany w roz
woju duchowym, ku ltu ra lnym  i 
gospodarczym swego państw a. 
Jest to  jednak tylko w tenczas 
możliwe, gdy Kościół w  swojej 
organizacji i w swoim bycie jest 
niezależny od wszelkich władz 
zagranicznych, gdy na in stru k 
cje zew nętrzne nie oczekuje, 
lecz rządzi się własnymi p raw a
mi. Niezależność organizacyjna 
Kościoła od obcej hierarchii w 
niczym nie narusza Jego istoty, 
zasad w iary ani norm  m oral
nych, które obowiązują w  sum ie
niu.

Dla państw a niezależnie od 
jego ustroju nie może być obo
jętne, kto rzeźbi duchowe obli
cze człowieka, kto kontro lu je b i
cie jego serca — swój związany 
z narodem  wszystkimi władzam i 
swej duszy, w rośnięty w  jego 
kulturę i dzielący z nim  każdą 
dolę czy obcy funkcjonariusz,

Kościół  je s t  świę ty, bo św ię ty  jes t  
Jego Założyciel , bo św ię ty  je s t  jego 
cel, j a k im  jes t  uśw ięcen ie  i zbaw ie
nie  człowieka i św ię te  są ś rodki  do 
z b aw ien ia  — s a k ra m e n ty  święte,

Kościół je s t  apostolski, poniew aż w 
ciągu swej t rzy le tn ie j  p ra c y  m isy j
nej na  ziemi C hrys tus  P an  p r z e k a 
zał w y b ra n y m  przez siebie apos to 
łom swą zbaw czą m is ję  na ziemi. 
W yposażył ich w ch a ry z m a ty  D u
cha św. i dał im „wszelką  władzę 
na ziemi, aby idąc na ca ły  świat  
naucza li  w szystk ie  narody*', aby 
działali  w Jego imieniu  i zostawili  
swoich nas tępców  aż do skończen ia  
świata.

Chrystus ,  Założyciel Kościoła,  N a j 
wyższy Kapłan ,  dał aposto łom peł
nię  w ładzy kap łańsk ie j ,  i polecił, aby  
sp raw ow ali  o f iarę  Mszy św. na jego 
p am iątkę .

Kościół C hrys tusa  je s t  Kościołem 
pow szechnym , bo -jest p rzeznaczony 
dla wszystk ich  ludzi, w szystk ich  po 
koleń i czasów. J e s t  powszechny, bo 
Chrystus  przyszedł do wszystk ich  
ludzi na ziemię,  za w szystk ich  u m ar ł  
i wszystk ich  odkupił.

Jedność,  św ię tość  i aposto lskość 
Kościoła jes t  jak  n a jbardz ie j  po
tw ierdzona w P iśm ie  św. i w  T r a 
dycj i . Je d n o ść  Kościoła nie polega 
na jedności  o rg an izacy jne j  lecz j e d 
ności w wierze.

Chrystus sam  jest Głową sw e
go Kościoła, i św. Paw eł apo
stoł w liście do Kolosan w y
raźnie o tym  pisze: „On jest też 
głową ciała Kościoła". Do Efe
zów w  rozdz. 5, 23 św, Paw eł 
pisze: „..tak jako Chrystus gło
wą jest Kościołowi". Do naszych 
czasów Chrystus z tego prym atu 
□ad swoim Kościołem nie z re
zygnował.

Aczkolwiek ludzie, którzy s ta 
nowią Kościoł, często są niedo
skonali, co w ypływ a z ułomno
ści natu ry  ludzkiej, to jednak, 
jako duchowe ciało Chrystusa, 
jest on święty, bo Chrystus za

pewnił o swojej obecności w  Ko
ściele aż do końca św iata. Ko
ściół jest także stróżem  i zacho
wawcą zasad apostolskiej wiary, 
k tórą Chrystus apostołom prze
kazał. I tylko ci biskupi, którzy 
mogą wykazać się n ieprzerw a
ną sukcesją apostolską, są rze
czywistymi i prawdziwym i pa
sterzam i w  Kościele Chrystuso
wym i tylko przez takich b isku
pów wyświęceni kapłani mogą 
ważnie spraw ow ać sakram enty 
święte.

KOSCIOŁ POLSKOKATOLICKI 
W POLSCE

Kościół Polskokatolicki jest 
zgromadzeniem wiernych, którzy 
w yznają naukę Jezusa C hrystu
sa, uznają Go za głowę Kościoła 
i uczestniczą w  sakram entach 
świętych, które On d la zbaw ie
nia człowieka ustanowił.

Źródłem w iary Kościoła jest 
Pismo św., T radycja i uchwały 
soborów ekumenicznych.

Zadaniem  Kościoła Polskoka- 
tolickiego jest nieść w ierzącym  
światło Ewangelii Chrystusowej 
i prowadzić wierzących Polaków 
do Boga i do Zbawienia.

Kościół Polskokatolicki jest 
żywym organizm em  społecznym 
podlegającym  praw om  natu ra ln e
go rozwoju. Zachowując więc 
katolickie zasady w iary naucza, 
że rozum ienie i odczucie praw d 
w iary  — czyli dogmatów zdefi
niow anych przez teologow, uza
leżnione jest od duchowego i in 
telektualnego rozwoju człowieka 
danej epoki.

Kościół bowiem nie może być 
tylko m uzeum  przechowującym  
teologiczne form uły i dok trynal
ne przepisy tym  bardziej jeżeli 
one są m artw e, przestarzałe i 
nieżyciowe. Nie może być tylko 
stróżem czystości doktryny i zde
finiow anych praw d, które nie 
angażują umysłu i serca w spół
czesnego człowieka i nie m ają 
wpływ u na jego postawę wobec

wciąż nowych zagadnień i p ro
blemów.

Kościół Polskokatolicki pragnie 
zaspokoić religijne potrzeby 
współczesnego człowieka i być 
mu pomocnym w tw orzeniu lep
szego i szlachetnego życia na 
ziemi, a nie ograniczać swej roli 
wyłącznie do przygotowania go 
do dobrej śmierci.

Kościół Polskokatolicki budzi 
świadomość społeczną i narodo
wą i uczy szacunku d la godno
ści człowieka.

Kościół Polskokatolicki, wszcze
piony w  żywy organizm  Kościo
ła Chrystusowego i w  jego nad 
przyrodzone życie, głosi naukę 
Chrystusową przez biskupów, 
którzy posiadają sukcesję apo
stolską i ważnie wyświęconych 
kapłanów, spraw uje sakram enty  
św ięte i ludzi w ierzących pro
wadzi do Boga.

Biskupi i kapłani Kościoła 
Polskokatolickiego w  myśl naka
zu Chrystusa „Idąc tedy nauczaj
cie wszystkie narody chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna i Ducha św. 
a oto ja  jestem  z wam i po 
wszystkie dni aż do skończenia 
św iata (Mat. 28, 19—20) budują 
Jego Kościół, tw orzą w idzialną 
organizację, by w iernych z Bo
giem jednoczyć.

Kościół Polskokatolicki posia
da w  sobie wszystkie znam iona 
Kościoła Chrystusowego, zacho
wuje bowiem zasady katolickiej 
w iary i działając w określonych 
w arunkach przez ważnych b i
skupów7 i kapłanów  jest On prze
dłużeniem  apostolskiej misji 
Chrystusa na ziemi.

Kościół Polskokatolicki wierzy 
w nieprzerw aną, nadnatu ralną  
opiekę Boską, k tóra w sposób 
niewidzialny i nieodczuwalny
strzeże go i zachowuje.

Kościół Polskokatolicki poucza, 
że Bóg udziela Kościołowi daru 
nieomylności w zasadach w iary 
i moralności, w jego zbiorowej
kolegialnej decyzji, nie zaś po
szczególnemu człowiekowi n ie 
zależnie od jego godności w h ie
rarchii.

W iarę i przeświadczenie o 
swojej nieomylności opiera Ko
ściół jako zw arta i nierozdzielna 
całość nie tylko na zapewnieniu 
Chrystusa o Jego obecności s ta 
łej wśród wierzących ludzi, lecz 
i logicznym rozum owaniu, że
praw dy objawione przez Chry
stusa nie mogą być przedm iotem  
tylko naturalnego poznania ludz
kiego.

Tak jednak  jak  w Boskim Za
łożycielu Kościoła Jezusie Chry
stusie łączą się dw ie natury : 
boska niewidzialna i ludzka w i
dzialna, tak jak w  człowieku 
dwa pierw iastki: duchowy i m a
terialny, tak  samo i Kościół 
składa się z dwóch części: d u 
chowej nadprzyrodzonej n iew i
dzialnej i w idzialnej, tj. społecz- 
no-organizacyjnej. Kościół po
zbawiony elem entów nadprzyro
dzonych Boskiego życia w  C hry
stusie byłby tylko organizacją 
czy stowarzyszeniem , tak  samo 
jak  pozbawiony widzialnych 
form  organizacyjnych pozosta
wałby wr sferze abstrakcji.

Dlatego Kościół Polskokato
licki jest katolickim  w  swej tre 
ści, w  swojej istocie, a  polskim 
jest w  form ie i w  organizacyjnej 
strukturze, gdyż działa wśród 
Polaków' i Jego h ierarch ia pol
ska nie podlega zewnętrznej w ła
dzy kościelnej.
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„ Q U O  V A D IS  E C C L E S IA ..? ’’
O statnio nakładem  „Czytelnika” ukazała 

się książka Jana W nuka pt. „Quo vadis Eccle- 
sia?” na tem at II Soboru W atykańskiego. Oto 
jak ie  pobudki podaje autor, które złożyły się 
na zwołanie Soboru:

„W encyklice -«Ad Petri Cathedram », ogło
szonej w Stolicy Apostolskiej dnia 29 czerw 
ca 1959 roku, Jan X X III sform ułow ał dokład
nie sw oją głów ną in tencję zwołania II W aty
kańskiego Soboru Powszechnego: 

„Podstawowy cel Soboru to  dalszy rozwój 
w iary katolickiej, obyczajowa odnow a w ie r
nych i dostosowanie nauki Kościoła do w y
mogów naszej epoki” (podkreślenie moje — 
J. W.).

Innym  razem , także wiosną 1959 roku, p a 
pież stw ierdził, że „o ile b racia odłączeni bę
dą chcieli urzeczywistnić wspólne dążenia do 
jedności, to znajdą o tw artą  drogę do spotka
n ia  z Kościołem i pow rotu w  jego obrąb”.

I wreszcie, charakteryzując główne k ierun
ki przygotowań do Soboru, papież podkreślił 
z naciskiem :

„Sobór Powszechny posiadać w inien swoje 
w łasne organy, sw oją w łasną organizację, 
których w żaden sposób nie należy mieszać 
z ro lą i cechami różnych instancji K urii 
Rzymskiej... T rzeba dobrze rozluźniać dwie 
spraw y: zwykły, codzienny zarząd Kościoła, 
którym  zajm uje się K uria Rzymska, od Sobo
ru, który jest zupełnie czymś innym ”.

W ten sposób już od pierwszych chwil n a 
rodzin idei soborowej jej tw órca Jan  X X III 
zaznaczył mocą swojego papieskiego au to ry 
tetu, że Sobór winien: 

po pierwsze — dostosować, adaptow ać Koś
ciół do potrzeb i w arunków  naszej epoki;

po drugie — odegrać pozytywną i kon
struk tyw ną pokojową rolę we współczesnym 
podzielonym świecie;

po trzecie — zbliżyć Kościół katolicki do 
innych wyznań chrześcijańskich przez rozwój 
idei ekum enicznej;

po czw arte — aby osiągnąć te cele, Sobór 
nie może w żadnej mierze być dziełem cen
tralnego organu biurokracji w atykańskiej — 
Kurii Rzymskiej.

Form ułując te cztery naczelne tezy sobo
rowe papież Jan  X X III określił podstawowe 
założenia tendencji reform atorskiej Soboru. 
W przeciw ieństw ie do założeń pontyfikatu 
swego poprzednika, konserw atywnego Piusa 
X II, obecny stern ik  Nawy Piotrowej n ak re
ślił cele, których częściowa choćby realizacja

/M yśli r e l i g i j n e

POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA
W bliższej lub dalszej przyszłości 

przyjdzie po raz drugi na ziemię  
Chrystus Pan. 1 n ik t  Go nie pozna. 
Każdy bowiem spodziewa się Jego po
nownego przyjścia na obłokach, które 
symbolizują niewiedzę. A tylko obłoki 
niewiedzy zasłaniają słońce Prawdy.

Chrystus Pan może przyjść pod po
stacią żebraka, na którego nikt nie 
zwróci uwagi, chociaż niejeden ofiaru
je Mu jałmużnę.

Zbawiciel świata może również  
przyjść jako znakomity uczony, od 
którego odwrócą się uczeni w Piśmie 
i prostaczkowie. 1 wówczas sprawdzą  
się słowa Pana. który rzeki: „A gdy 
przyjdzie Syn człowieczy, czy znajdzie  
u iarę  na ziemi?"

Toteż uczeń Chrystusa nie bawi się 
w przepowiednie, dotyczące ponowne
go przyjścia na ziemię jego Pana, lecz 
zwraca pilną uwagę na każdego czło
wieka, albowiem tylko pomiędzy ludź
mi m ożemy odnaleźć i poznać Jezusa 
Chrystusa przy Jego powtórnym przyj-  

j ściu.
Lech Sądomirski

Papież Jan XXIII, niesiony na sedia 
ęestatoria, udaje się do Bazyliki S*\v. 
Piotra na uroczyste otwarcie II Soboru 

Watykańskiego (11.X, 1962 r.)

nie mogła nie natrafić  na zasadnicze opory w 
łonie Kościoła katolickiego, przede wszystkim 
w samym W atykanie. Te cztery program owe 
tezy Soboru łącznie wzięte zaw ierają bowiem 
nową koncepcję roli i działalności Kościoła 
katolickiego we współczesnym świecie''.

W podsum owaniu autor wyciąga wnioski, 
głównie zaś mówi o polskim Episkopacie. 
Czytamy w V rozdziale:

„Przykro i trudno  komentować nie rozpo
częte przez papieża Jana X X III dzieło odno
wy, ale postawę, jaką zajął wobec niego Epi
skopat polski.

Episkopat narzeka na ..prześladowania” 
Kościoła w Polsce, ale gdy mowa o perspek
tywach stabilizacji stosunkow z państwem, 
uchyla się od odpowiedzi, co więcej, torpedu
je wysiłki zm ierzające do porozumienia.

Episkopat przybiera wobec Zachodu pozę 
„męczeńską", choć rozsądni ludzie na Zacho
dzie oczekują od niego czegoś innego, a m ia
nowicie podzielenia się doświadczeniami na 
tem at pokojowego współżycia katolicyzmu z 
socjalizmem w Polsce.

Episkopat unika wszelkiego gestu, który 
mógłby być poczytany za ak t „ugody", tj. lo
jalności wobec państw a, i podtrzym uje stan 
„zimnej w ojny” w swych stosunkach z w ła
dzą ludową.

Taka jest polityka Episkopatu. Ale nie ta 
kiej polityki pragnie ogół duchow ieństw a pol
skiego, nie tego oczekują od h ierarchii kościel
nej w ierni. I duchowieństwo, i w ierni pragną 
przede wszystkim tego, by uniezależnić re li
gię od wpływów polityki, wyprowadzić Koś
ciół w Polsce z uwikłań i m anowców będą
cych wynikiem  różnych gier i gierek poli
tycznych, nie m ających nic wspólnego z re
ligią.

Po I sesji Soboru mnożą się głosy zarówno 
wśród duchownych, jak  i świeckich katoli
ków w Polsce, z głębokim ubolewaniem  ko
m entujące rolę Episkopatu polskiego.

„Co zawieźli na Sobór i z czym przyjechali 
z Soboru?” — oto jest pytanie, które narzu 
ca się milionom ludzi w Polsce.

Na zebraniach odbyw ających się przed So- 
oorem, w różnych ankietach i publicznych 
wypowiedziach duchowni i świeccy katolicy 
polscy zgłosili szereg postulatów  pod adresem 
Soboru, które przekazali Episkopatowi. Do
magali się między innymi:

— zniesienia żenujących i niezgodnych z 
duchem  czasu oznak czci zewnętrznej wobec

biskupa, jak przyklękanie i całow anie p ie r
ścienia;

— kolegialności w  podejm ow aniu decyzji 
przy m ianow aniu księży;

— zniesienia średniowiecznych instytucji — 
„Index librorum  prohibitorum ” ;

— w ysłuchiw ania opinii księży i w iernych
o kandydatach na biskupów;

— w prow adzenia dziekanatu;
— szerokiego w prow adzenia języka polskie

go do liturgii.
Co stało  się z tymi postulatam i? Czemu 

przypisać generalne stanowisko polskiej d e
legacji soborowej n a  I sesji, n iezbyt chętne 
program owi reform  papieża Jan a  X X III? 
Dlaczego w historycznym  procesie kształto
w ania się „o tw artej” postawy Kościoła kato
lickiego wobec socjalistycznego Wschodu za
b rakło  Episkopatu polskiego?

P y tan ia  te i tym  podobne trap ią  sum ienia 
katolików w Polsce. Nie tylko trap ią. W yraź
nie coraz głośniej w spółbrzm ią z innym i pu
blicznie w yrażanym i w ątpliw ościam i w  sp ra 
wie postaw y Episkopatu wobec różnych p ro
blemów teraźniejszości lub mniej czy bardziej 
bliskiej przyszłości.

Miliony Polaków z dużą goryczą staw ia te 
pytania.

Polska — nasza w spólna Ojczyzna — od 18 
la t budu je  ustrój socjalistyczny. Cały św iat 
in teresu je się konkretnym i doświadczeniam i 
zdobytymi w tej dziedzinie przez nasz kraj.
O współżycie Kościoła z socjalizm em  w P ol
sce zapytyw ali polskich ojców soboru liczni 
biskupi przybyli do Rzymu z całego świata. 
Co mieli do odpowiedzenia nasi księża b isku
pi? Że trw ają  „Czuwania Soborowe”? Ze 
przywieźli Ojcu św iętem u świecę z Często
chowy? Że ,,Polonia sem per fidelis — orans 
et vigilans”, jak  mówił przez radio w atykań
skie do kraju  ksiądz kardynał?

Tak: to, i tylko to m ieli do powiedzenia 
nasi biskupi. Trzeba to stw ierdzić z dużą go
ryczą, bo przecież na Soborze było wielu b i
skupów i dostojników  kościelnych, którzy 
wyczuwali w yraźnie tętno historii. Było w ie
le umysłów głębokich, św iatłych i realistycz
nych, ale niestety w śród nich zabrakło Po
laków...

Sobór trw a — jak powiedział papież Jan 
XXIII. Także w czasie przerw y między se
sjam i dziejowy proces odnowy Kościoła roz
w ijać się będzie wśród w alki przezwycięża
jącej skostniałe tradycyjne formy. Jak ie by 
nie były konkretne w yniki II Soboru, nowe 
szlaki, którym i Kościół zmierzać będzie w 
swej wędrówce po współczesnym świecie, zo
stały  wytyczone. Czy na szlakach tych może 
zabraknąć polskich katolików? Na pewno nie. 
Minęły czasy, kiedy wyłącznie ślepa dewocja, 
ciem nota i obskurantyzm  wyciskały swoje 
piętno n a  polskim katolicyzmie. Bez względu 
n a  nastaw ienie tego czy innego księdza bi
skupa nie ono przesądza o postawie całego 
Kościoła w  Polsce, wszystkich duchownych i 
świeckich katolików. Chciałoby się wierzyć, 
że tę  podstawową praw dę pojm ie także Epi
skopat Kościoła rzym skokatolickiego w P ol
sce. A zrozumiawszy ją, zmieni swój zasad
niczy stosunek do przem ian ustrojow ych do
konanych w Polsce, do socjalizmu.

Dla Kościoła katolickiego w Polsce istnieje 
tylko jedna perspektyw a: pełna norm alizacja 
stosunków z państw em  ludowym, norm aliza
cja oparta  o lojalne i szczere uznanie ustro
jowych podstaw  nowej Polski. W tedy — i 
tylko w tedy — współżycie między Kościołem 
a państw em  układać się będzie harm onijnie, 
w tedy uniknąć będzie można tych trudności, 
nieporozumień, które tak ciążą wrażliwem u 
sercu kapłana i w yw ołują rozterki w jego 
katolickim, ale przecie i obywatelskim , pa
triotycznym, polskim sumieniu.

II W atykański Sobór Powszechny otworzył 
nową kartę  w dw utysiącletniej historii Koś
cioła powszechnego. Św iat współczesny — jak 
sform ułow ał to na I sesji Soboru jeden z dy
skutantów  — staw ia pytanie: „Kościele ka
tolicki, co powiesz o sobie?"

My zaś tu w Polsce, k ra ju  od tysiąca la t 
bliskim  dziejom i losom Kościoła, świadomi 
historycznej doniosłości chwili z niepokojem, 
ale i z nadzieją pytam y: „Quo vadis, Eccle- 
sia?"

*
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mieszkańców województwa gdań
skiego uczciło pamięć pom ordo
wanych tu więźniów. Ogromny 
plac apelowy „Starego Obozu” 
zapełniło kilka tysięcy osób 
przybyłych z całego wojewódz
tw a wśród których nie brakło 
tych. którzy przetrw ali i żyją.

Podczas apelu, działacz byłej 
Polonii G dańskiej, inż Lendzion 
powiedział, że we wrześniu br. 
w Niemczech zachodnich ma się 
odbyć kongres byłych SS-manów, 
ludobójców podbitych narodów. 
Bardzo w zruszający był moment, 
kiedy po odbytym apelu, były 
więzień S tuthoffu. W alery Blasz
kę z Pucka na tej sam ej trąbce, 
na k tó re ’ w' czasie pobytu w obo
zie grał hejnał pobudki i cap
strzyku. odtworzył ten m om ent — 
trąbiąc na cztery strony świata.

GŁOWA KOŚCIOŁA RZYM
SKOKATOLICKIEGO PONAWIA 
APEL W SPRAW IE POKOJU. 
N azajutrz na trybunie ustaw io
nej w pobliżu czerwonego b u 
dynku -  byłego krem atorium  i 
komory gazowej (przeznaczone 
na muzeum) — zajęli miejsca po
słowie na Sejm PRL, przedsta
wiciele władz wojewódzkich i 
partyjnych. Obok licznych prze
mówień zajm uje znowu głos by
ły więzień Stuthoffu, inż. Len
dzion, który stw ierdził, że ge
henna i śmierć tysięcy więźniów 
zobowiązuje nas do energicznej, 
nieustannej w alki przeciw  ne- 
ohitlerow skim  poczynaniom za- 
chodnioniem ieckich rew izjoni
stów, którzy bezkarnie naw ołu
ją  do nowego „Drang nach 
Osten". do odwetu za poniesio
ną klęskę. Po raz pierwszy w 
dziejach Kościoła spotykamy, że 
głowa Kościoła Rzymskokatolic
kiego podnosi głos w  spraw ie 
u trw alenia pokoju między n a ro 
dami.

ZŁOŚLIWOŚĆ, KPINY CZY 
GŁUPOTA. W czasie tych w iel
kich i patriotycznych m anifesta
cji, dojeżdżający ksiądz do p a 
rafii w Sztutowie, podczas sw e
go kazania usiłował wykazać m a
łą pobożność swych parafian, 
przejaw iającą się w słabej frek 
wencji na nabożeństwach. K aza
nie połączono z ożywioną dzia
łalnością świadków Jehowy -  
jako tej najgłupszej sekty reli
gijnej. Jako kontrargum ent po
dał między innymi m ądrego i 
katolickiego Adenauera. Byłoby 
wszystko dobrze, żeby ów ksiądz 
nie pom inął przym iotnika „rzym 
skiego”. Wielu byłych więźniów, 
którzy przyszli na nabożeństwo, 
opuściło świątynię.

STEFAN MOŚCIPAN

Fragment m asowych grobów Piaśm - 
cy Izdjęcie obok). Tak wyglądali 
zmarli w ięźn iow ie (zdjęcie przy ty 

tule).

depczą godność człowieka i na
rodu mającego takie samo p ra
wo do istnienia jak  każdy inny 
naród.

W tej masowej m anifestacji 
wzięli udział przedstawiciele 
władz, partii politycznych, mło
dzież szkolna, harcerstwo, liczne 
delegacje z wieńcam i poczty 
sztandarow e organizacji społecz
nych, w tym poczty sztandarow e 
Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację.

Po przem ówieniach i odbytym 
apelu pomordowanych, złożono 
wieńce u stóp pomnika, w któ
rym mieszczą się prochy boha
terów W esterplatte, obrońców 
Poczty Gdańskiej, pom ordow a
nych w Stuthoffie, Piasnicy i in 
nych okolicznych miejscowo
ściach... Po tej głównej uroczy
stości zwiedzono masowe groby, 
w których spoczywają ekshum o
wane zwłoki.

W OSIEMNASTĄ ROCZNICĘ 
OSWOBODZENIA BYŁEGO O
BOZU KONCENTRACYJNEGO 
..STUTHOFF'”. Nie m a w Polsce 
takiego człowieka, który by nie 
znał Oświęcimia, M ajdanka czy 
Treblinki. Jestem  jednak prze
konany, że o Stuthoffie nie 
wszyscy wiedzą. ,gdyż mało się
o nim mówi, a jeszcze mniej p i
sze. Stuthoff to obóz koncentra
cyjny pobudowany na wzór in 
nych obozów śmierci. Takie sa- 
.ne szubienice, komory gazowe, 
ściany śmierci, m etody to rtu r i 
krem atorium .

Sztutowo (Stuthoff) jest to 
wioska położona na Żuławach 
W iślanych w powiecie Nowego 
Dworu Gdańskiego. Tam  h itle 
rowcy na podmokłym terenie 
pobudowali oboz koncentracyjny, 
przez który przewinęło się ponad 
130 tysięcy więźniów politycz
nych z przewagą obywateli Po
morza, w  tym  dużo patriotycz
nych Kaszubów, o których mówi 
H eronim  Derdowski — „Nie ma 
Polski bez Kaszub, a Kaszub bez 
Polski”. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że w tym  obozie zginęło 
ponad 65" n więźniów, to co d ru 
gi więzień odszedł „drogą” ko
m ina krem atoryjnego.

W dniach 11 i 12 m aja br w 
osiem nastą rocznicę oswobodze
nia tego miejsca kaźni, tysiące

W ram ach Międzynarodowego 
Tygodnia Solidarności Ruchu 
Oporu i Tygodnia Ziem Zachod
nich, społeczeństwo Wybrzeża 
zdecydowanie protestowało prze
ciw agresywnej polityce Zachodu 
i zakusom z Bonn, którym  pa
tronuje „rycerz Zakonu K rzyża
ckiego” sędziwy kanclerz Konrad 
Adenauer.

MUSIMY O TYM MÓWlC NA 
CO DZIEŃ. Dwanaście kilom e

trów na północ od W ejherowa 
szumią lasy piaśnickie, wśród 
których obok szosy dom inuje 
pomnik postawiony ku czci po
mordowanych dw unastu tysięcy 
naszych rodaków różnej płci i 
w ieku — różnych stanów  i zawo
dów. W głębi lasów znajdu je się 
trzydzieści pięć wspólnych mogił 
ofiar masowych mordów doko
nanych przez przedstaw icieli 
„narodu panów ”. Obok lekarzy, 
inżynierów  , nauczycieli, księży, 
oficerów, robotników i chłopów
— m ordowano również kobiety, 
młodzież i niemowlęta. Tym 
ostatnim  rozbijano główki o 
drzewa.

Społeczeństwo pow iatu w ejhe- 
rowskiego i puckiego godnie 
uczciło pamięć tych, którzy swą 
męczeńska krw ią w ypisali akt 
oskarżenia przeciw  tym. którzy 
łam ią m iędzynarodowe praw a,



S T A S Z E K
Ojciec Staszica G. m a gospodarstwo w 

woj. kieleckim. Z trudem  jednak wiąże 
koniec z końcem ponieważ rodzina jest 
dość liczna a gospodarstwo niezbyt wiel
kie i zasobne. Sąsiedzi mówią o nim, że 
jest uczciwy i rzetelny. Staszek odziedzi
czył po ojcu skromność, rzetelność i p ra 
cowitość. Takim  byl przynajm niej w  do
m u i szkole. Nadto zaliczał się on do 
grona p rak tykujących  katolików  przyzw y
czajonych do posłuszeństwa i pokory wo
bec rzym skiej plebanii. Toteż gdy ktcś 
w rodzinie szepnął, aby Staszka wysłać 
na dalszą edukację do rzymskiego sem i
narium  duchownego, bo chłopak jest 
cichy, pokorny i pobożny, długo się nad 
tym  nie zastanawiano. Wyposażony w od
powiednie referencje księdza proboszcza 
trafił do Sem inarium  Duchownego w 
Kopcu k Częstochowy. W rodzinie wszy
scy byli dumni, że Staszek przywdział 
sutannę, tymczasem młodego alum na za
częła coraz bardziej przytłaczać atm osfe
ra serwilizmu i sztucznej pobożności,

którą odnajdyw ał w  pompatycznych cere
moniach kościelnych i w  przesadnej la
tynizacji rytuału rzymskiego Kościoła.

Z czasem Staszek G. coraz głębiej prze
żywał kryzys autorytetów  m oralnych i 
wychowawczych, coraz bardziej raziła go 
istniejąca sprzeczność między chwalebną 
nieraz teorią i jakże niedoskonałą p rak 
tyką wychowawczą rzymskiego sem ina
rium .

N ieodw racalnie postępował za tym  pro
ces przem iany w  jego postawie społecz
nej. Rzetelność i uczciwość w  pewnym 
m omencie ustąp iła miejsca żądzy posia
dania, którą mógł zaobserwować u wie
lu rzymskich księży.

Przebyw ając na feriach u rodziców 
swego kolegi w Lądku przywłaszczył bi
żuterię stanow iącą ich własność. W praw 
dzie część biżuterii udało się odzyskać 
poszkodowanym rodzicom, a Staszek zo
stał w ydalony z sem inarium , faktem  jest 
jednak, i to bolesnym, że proces m oral
nego wykolejenia się chłopca zaczął się 
w łaśnie w rzymskim sem inarium . Tu bo
wiem zamiast praw dziw ie chrześcijańskiej 
pobożności i pokory starannie pielęgno
wanej w duszy człowieka spotkał on tyl
ko puste słowa i wzniosłe frazesy. (f.o.)

KRZYWDĘ TRZEBA NAPRAWIĆ
W pow. laskim  jes t  w ieś P rzyrow -  

nica. Gospodaruje tu ta j na 15 h ek ta 
rach Stanisław  D. Posiada sześć krów.  
parę koni m im o  to w  gospodarce nie  
ma porządku  i rosną zaległości po
datkowe. Do pomocy w ynają ł więc  
sobie Jana S. Od k i lku  lat pracuje on 
u Stanisława D. jak  świadczy pismo  
organizacji społecznej „w n ieludzkich  
warunkach, g łodowany i bity  oraz 
zm u sza n y  do b. ciężkiej pracy. W ia
rygodni św iadkow ie boją się jednak  
o ty m  zameldować w ła d zo m 1'.

Po dok ła d n ym  zbadaniu sytuacji  
okazało się, że Jan S. cierpi na ne-  
wralgię, nie m a bliskiej rodziny, a w  
czasie w o jn y  jako żołnierz II K orp u 
su brał udział w  bitwie o M onte Ca
ssino i posiada w iele odznaczeń. Dv:a 
lata tem u  Prez. W  R N  w Łodzi zobo
wiązało nieuczciwego gospodurza do

zameldowania i ubezpieczenia Jana  
S., wypłacenia jednorazowego odszko
dowania oraz miesięcznego w ynagro
dzenia, zakupu  odzieży i w ydzie len ia  
jednej izby  dła potrzeb Jana S. Jak  
się dow iadu jem y  od przewodniczące
go Prez. G R N  w  K w iatkow icach  Ta
deusza Szym czaka , S tanisław  D. w y 
płacił jedyn ie  Janow i S. 1000 zł. jed 
norazowego odszkodowania oraz za
meldow ał go i ubezpieczył. Natomiast  
nadal Jan S. nie o trzym uje  m iesięcz
nego w ynagrodzenia  za swoją pracę, 
nie m a w ydz ie lone j  izby, i chodzi w  
podartej odzieży.

S p odz iew am y się, że nałożone przez  
radę narodową zobowiązania docze
kają się realizacji i zostanie poszano
wana godność człowieka.

F. O.
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Irena m iała panieńskie dziecko 
potem wyszła za mąż za Stefana K. 
Stefan owszem kochał Irenę po 
swojemu ale na kilkuletnie dziecko 
patrzył krzywym  okiem. Nieraz 
gderał: — Za jakie grzechy mam 
hodować bękarta? On tylko zaw a
dza i wym aga pieniędzy na u trzy 
manie. Irena początkowo staw ała 
w obronie dziecka, z czasem jednak 
uległa Stefanowi. Łączyła ich ego
istyczna miłość zmysłowa oraz 
wspólne nawyki do korzystania z 
uciech tego świata. Był czas na 
dansingi, kaw iarnie, turystyczne 
wycieczki, brakow ało jedynie cza
su dla dziecka. Sąsiedzi zaczęli ro 
bić im wymówki, w tedy Stefan 
pewny siebie odcinał się: -  P ro 
szę pilnować swego nosa. To są 
moje rodzinne sprawy, a wr  duchu 
myślał: — Spławię bękarta.

Za wszelkie niepowodzenia, przy
krości i kłopoty, Stefan i Irena za
częli mścić się na dziecku. Nie po
magały persw azje teściów.

Bili je i katowali, ale tak, żeby 
sąsiedzi nie słyszeli. Pewnego razu 
w yjechali na dłuższy czas a dziec
ko zamknęli w pokoju na kłódkę. 
P łakało z głodu. Na in terw encję są
siadów przewiezione zostało do 
szpitala i po kilku dniach zmarło.

W yrodnych rodziców Stefana i 
Irenę K. Sąd Powiatowy w By
strzycy Kłodzkiej skazał za znęca
nie się ]iad dzieckiem na długoter
minowy pobyt w więzieniu. Poza 
karą m atorialną obciąża ich sum ie
nia odpowiedzialność m oralna za 
losy i śm ierć dziecka. Z tego zda
dzą kiedyś rachunek przed Bogiem.

Fr. Oszmiański

„PIOTR -  OPOKA"
(Dokończenie  ze s t r .  3)

blicznie, w znanym sporze antiocheńskim  
(Gal. 2, 7—21). Zresztą wiadomo o tym  nie 
tylko z listów św. Paw ła, lecz również z re 
lacji człowieka światłego i bezstronnego j a 
kim był św. Łukasz, autor Dziejów Apostol
skich. Nie przypuszczamy, żeby rzym skoka
toliccy egzegeci i teolodzy dla udowodnienia 
prym atu Piotrowego zechcieli negować au ten 
tyczność cytowanych przez nas wierszy P is
ma św. lub, żeby skłonni byli uznać działal
ność św. Paw ła apostoła za schizmę. Zresztą 
to niemożliwe, ponieważ sam św. P iotr z uz
naniem  w yraża się o działalności św. Paw ła 
i ceni wysoko jego dzieło. To samo dotyczy 
listów, które „pod wpływem otrzym anej iT>,ą- 
drości pisał do was najm ilszy b ra t nasz P a
weł, jak to zresztą czyni we wszystkich li
stach, w których są pewne zwroty trudne do 
zrozum ienia, a które ludzie nieuczeni i n ie
stateczni paczą, podobnie jak i inne Pism a 
na swoją w łasną zgubę”. [2 P io tr 3, 15—16).

Sw. Paw eł niejednokrotnie przem awiał do 
odbiorców swych listów autorytatyw nie, n ie 
rzadko uciekał się do autorytetu innych, jed
nak  nigdzie nie powołuje się na autorytet 
Piotra, co byłoby niezrozumiałe, gdyby pry
m at św. P io tra  uznaw ano w czasach apostol
skich jako prym at jurysdykcji. ,

Gdyby apostołowie uznawali p rym at ju 
rysdykcji św. Piotra, zdaniem  niektórych te 
ologów rzym skokatolickich bezsporny, to n a 
tknęliby się na jego ślady w trw . listach ka
tolickich, których autoram i poza św. Piotrem  
byli św. Jan , św. Jakub, św. Juda — również 
apostołowie i św iadkowie nauki Jezusa Chry
stusa, ew angelista zaś św. Łukasz nie byłby 
popełnił tak fatalnego „błędu” oddając prze
wodnictwo w obradach tzw. pierwszego sobo
ru jerozolimskiego św. Jakubow i zam iast 
św. Piotrowi i relacjonując, że apostołowie 
wysłali z Jerozolim y do Sam arii św. P iotra 
i Jana, aby dokonali bierzm ow ania naw róco
nych tam  na chrystianizm . (Dz. Ap. 8,^14—17).

♦

Jak  z powyższych rozważań wynika, nie 
ma i być nie może mowy o biblijnych podsta
wach prym atu św. P io tra  i — jeżeli się przyj
mie bytność P iotra w Rzymie z t  fak t histo
ryczny — jego następców biskupów rzymskich 
a co za tym  idzie, bezpodstawnym  z punktu 
w idzenia nauki Nowego Testam entu jest 
tw ierdzenie, że Jezus Chrystus ustanow ił p a 
piestwo w  osobie św. P iotra Apostoła i dał 
mu obietnicę wiecznego trw ania. Nie jest 
więc papież zastępcą Chrystusa, a powstałe 
z biegiem wieków papiestwo nie jest w yni
kiem woli Jezusa Chrystusa, lecz ucieleśnio
nym m arzeniem  ludzi, żądnych ziemskiego 
panowania. N ajłatw iej jest panow ać wtedy, 
gdy poddanym się wmówi, że się posiada 
w ładzę od samego Boga, lub, że się jest Bo
żym zastępcą. Ten chwyt, daw ny jak daw ną 
jest historia, zapewnił papiestwu rozrost i 
powodzenie w ciągu stuleci.

W spółczesna doba poważała osooę papieża 
Jana XXIII. Ceniono powszechnie jego takt, 
ekum enizm, wysiłki w kierunku nadania m y
śli kościelnej charak teru  postępowego, zroś
niętego z potrzebam i człowieka wierzącego 
XX wieku. Encykliki, zwłaszcza encyklika o 
pokoju są tego dowodem. Ceniąc jednak  oso
bę, charak ter i pracę biskupa Rzymu — Koś
ciół Polskokatolicki — uznaw ał go i jego n a
stępców za równych wszystkim  innym  bisku
pom katolickim , mogących spraw ow ać władzę 
nad całym chrześcijaństw em  jedynie na za
sadzie w yboru przez w szystkich biskupów -
jako pierwsi wśród równych.

Ks. dr A. NAUMCZYK 
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Z  W IZYTĄ  W S T R Z Y Ż O W IC K IE J PARAFII pod wezw. MATKI B O ŻE J
Ciepłe, m ajow e południe, na n ie

bie pełno błękitu, ani jednej chm ur
ki, z sadów  i pól b ije  w onny a ro 
m at, z kw itnących drzew  lekko 
spadają na ziemię białe kwiaty. 
P anoram a pom alow ana zielenią 
świeżych traw , w prow adza m nie w 
św iat różny od tego, który kryje 
się w potężnych m urach m iejskie
go kam ienia.

Do św iątyni polskokatolickiej p ro
wadzi m nie przez m alow niczą wieś 
płynąca z oddali pieśń do M atki 
Bożej. Śliczna m elodia jak  miły 
gość puka do okien chat niosąc sło
w a miłości i pojednania. Urzeczony 
patrzę jak  niebieskooka pasterecz- 
ka stoi w słuchana w piękne słowa 
pieśni.

Kaplica wypełniony jest w ierny
mi do ostatniego m iejsca, pozosta
li zalegają duży plac. Parafianie' 
kochają sw oją kaplicę. P raw da tych 
słów widoczna jest na każdej mszy, 
w w yglądzie kaplicy tonącej w 
świeżych, barw nych i wonnych 
kw iatach.

Strzyżowicka kaplica jest n iew iel
ka, lecz tak  śliczna, że trudno  jest 
w prost oderw ać oczy. N ieskazitelna 
czystość, św iatła elektrycznych 
świec, kolorowe dywany, obraz 
M atki Boskiej otulony barw nym i 
k w ia tam i.,

Strzyżowicka parafia  jest młoda, 
bo faktycznie czynna jest od n ie
spełna dw u lat. Posiada jednak 
przebogatą historię. N ajdobitniej 
mówią o tym  słowa wypowiedziane 
przez jedną ze starszych para fia
nek, Annę Kozioł: — „M am 70 lat, 
kocham  sw oją kaplicę, n a  to  by w

jej progach modlić się po polsku 
czekałam  25 la t”.

Tak daw ne i bezpow rotne są la 
ta, gdy w yznawcy Kościoła Polsko- 
łwtolickiego modlili się pod gołym 
niebem , na rozległej łące, przy 
akom paniam encie gwizdów i w rza
sków podsycanej przez rzym skoka
tolicki k ler gromady chuliganów., 
Dawne to już dzieje, kiedy to w 
czasie Mszy świętej uczepione przy 
płocie psy bite przez zacietrzew io
nych dewotów zagłuszały słowa 
praw dy. W prawdzie jeszcze dziś ten 
czy ów, kierow any zdalnie przez 
miejscowego duszpasterza sąsied 
niej parafii, dopuszcza się n ie tak 
townych wybryków, lecz owe godne 
pożałow ania wypadki zdarzają  się 
coraz mniej, a co ciekawsze odno
szą w prost odw rotny skutek. Nie 
m a dnia, by w  szeregi wyznawców 
Kościoła Polskokatolickiego nie 
w stąpił nowy człowiek.

Byłem świadkiem , gdy do -gabi
netu ks. proboszcza weszła starusz
ka spod Grodźca] przynosząc ofiarę 
od tam tejszych sym patyków  Ko
ścioła Polskokatolickiego. Strzyżo
w icka parafia  skupia wyznawców 
Będzina, Katowic, Grodźca, Zabrza, 
Chorzowa, Sosnowca, Wojkowic Ko
m ornych i Kościelnych. W rozm o
wie z ks. E. Stelm achem  dow iadu
ję  się, że parafianie nie szczędzą 
sił i czasu, by, jak  to  mówią, ich 
p ara fia  była z każdym  dniem  jesz
cze bardziej piękniejsza i tętn iąca 
życiem.

Nie można pom inąć duszpaster
skiej pracy ks. Eugeniusza S telm a
cha. Dzięki jego intensyw nej i sy

stem atycznej pracy oraz wielkiej 
miłości polskiego ludu życie p a ra 
fialne jest pełne dynam izm u i świe
żości. K iedy pytałem  ks. p ro 
boszcza, by wymienił w yróżniają
cych się w pracy członków Rady, 
był jak  gdyby zaskoczony moim  py
taniem .

Cała Rada to ludzie, na których 
mogę polegać w każdej chwili. A k
tyw nie też działa Tow arzystwo A- 
doracji Najświętszego Sakram entu. 
P raca tych ludzi jak  i pozostałych 
parafian  uwieńczona została sukce
sem. Efektem  ich pracy jest w yko
nany  system em  gospodarczym cm en
tarz kom unalny, pięknie położony 
za wsią, n a  wzgórzu pokryty kilko
ma mogiłami parafian. K iedy dzię
ki uprzejmości F ranciszka Kozła 
wyznawcy zaczęli organizow ać w 
jego m ieszkaniu kaplicę, nie upły
nęło kilka miesięcy i kaplica otrzy
m ała nową szatę, pełną uroku, k tó 
rem u trudno  siCY oprzeć. Faktem  
godnym podkreślania jest, że w 
tym  roku akadem ickim  z parafii 
strzyżow ickiej w ^jedzie na studia 
w WSD dwóch ihłodych w yznaw 
ców. Są to: Bogusław K ędzior z
Grodźca i S. Mu|izik z Wojkowic. 
Szczególnie uroczyście obchodzone 
były tu  św ięta W ielkanocne. Przy 
akom paniam encie dzwonów w  po
rannej ciszy szła ulicam i procesja 
sław iąc gromkimi pieśniam i Z m ar
tw ychw stanie Pana. W szystko p rze
m aw ia za tym, że niedługi już czas, 
gdy strzyżowiccy w yznawcy pokło
nią się Panu w nowej św iątyni.

ZBIGNIEW MARSKI

BE U

1. Ks. Stelmach odprawia Mszę św. 
2—5. Wierni słuchają w  skupieniu 
Mszy św. 6. Polskiego nabożeństwa 
słuchają trzy pokolenia. 7—8. Młodzi 
i starzy czytają nasz tygodnik: Bogu
sław Kędzior i najstarsza wyznawczy- 
ni, 85-Ictnia p. M. Widera. 9. Po Mszy 
św. wierni wracają do swoich do
mostw. 10. Administrator w  towarzy
stwie dzieci. U . Ks. Adm. Stelmach 

w rozmowie z parafianami.

Fot. BORYS USPIENSKI
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— Nie m a innej rady, trzeba 
sprzedać krowę — powiedziała 
żałośnie M agdalena M aciejew
ska. — Jargielak  na pewno speł
ni sw oją groźbę i poda nas do 
sądu, jeśli w ciągu tygodnia nie 
zwrócimy mu długu. A w tedy do 
tych trzech tysięcy złotych dojdą 
jeszcze koszty procesu. Lepiej 
więc nie ryzykować. Za Łysulę 
powinniśmy dostać 5 tysięcy. 
Zwrócimy pożyczkę i jeszcze zo
stanie nam  trochę gotówki. Dzie
ci nie m ają butów i chodzą obe
rwane... No czego ■ milczysz? 
Odezwij się.

— Ha, skoro trzeba, to trzeba
— rzekł bez przekonania M ate
usz.

— To wymyśl coś m ądrzejsze
go — zirytowała się kobieta.

— Znów zaczynasz? — m ruknął 
gniewnie. — Z siekierą na drogi 
rozstajne nie pójdę. Mogłaś zna
leźć sobie bogatszego męża.

— A mogłam, mogłam, żebyś 
wiedział. Cierpię teraz za własną 
głupotę... Ty pijaku, niedorajdo
— splunęła pogardliwie.

A w antura wisiała w powietrzu.
ale Mateusz wolał jej uniknąć. 
Żona w złości znów zacznie 
przed całą wsią wyśmiewać jego 
grzeszki i słabostki, a tego bał 
się najbardziej.

— Dobrze już, dobrze — zała
godził sytuację. — Ju tro  wybiorę 
się z krową na ja rm ark  do m ia
steczka.

W yjechał o świcie. Magda za
pisała mu na kartce, co ma ku
pić po sprzedaniu zwierzęcia i 
surowo upominała, by nie prze
pił ani grosza.

— Pam iętaj — groziła palcem — 
że przysięgałeś. Nie ściągnij więc 
pomsty Bożej na swoją głowę.

M ateusz wcześnie zjaw ił się w 
miasteczku. Na wielkim placu za 
kościołem było jeszcze dużo wol
nego miejsca. Ustawił więc fu
rę w dogodnym punkcie i czekał. 
Po kilkunastu m inutach podszedł 
pierwszy kupiec.

— Ile chcecie za tego bydla
ka? — zapytał, okrążając Łysulę.

— Sześć i pól tysiąca — odpo
wiedział.

— Co? Aż tyle? Chyba żartu 
jecie, gospodarzu. Nie w arta  i 
połowy tej sumy.

M aciejewskiego zabolały te lekce
ważące słowa. Chc ia ł n a w e t  u ją ć  się 
za h onorem  swoje j krow y, ale pocz- 
w arca  zn ikną ł  w porą za fu rą  sia
na.

P o tem  przychodzil i  n as tępn i  k u p 
cy. Pyta l i  o cenę,  wyśmiewali  ją, o
g lądali  podejrz l iw ie  Łysulę i od 

chodzili . Mijały  godziny. S łońce p r a 
żyło coraz mocniej .

A pow ażny  kupiec  wciąż się nie 
zjawiał .  P o ra  obiadow a dała  znać
0 sobie w zm ożonym  u pa łem  i b u r 
czeniem  żołądka.  M acie jew ski  coraz 
częściej  spog lądał  łapczywie  na  sze
roko  o tw ar te  drzwi r es tau rac j i ,  
przez k tó re  bez p rzerw y  przewalali  
się w jed n ą  i d ru g ą  s t ro n ę  p rzybyl i  
na  j a r m a rk  chłopi . M ateusz p rze ty 
k a ł  ty lk o  ś l inę  na myśl  o dużym  i 
dobrze  p rzy sm ażo n y m  kotlecie, ku-  
fe lku  p iwa i, oczywiście,  szklaneczce 
czystej.  Z rezygnow any  w yciągną ł  
spod słomy zaw nięty  w szm atkę  r a 
zowiec i począł żuć go rów nie  len i 
wie,  j a k  Ł ysula  s tęchłe  siano.

— Hej, gospodarzu, krowa do 
sprzedania?

— A do sprzedania, do sprze
dania — odpowiedział pośpiesz
nie, chowając chleb pod słomę.

— Za ile?
— Sześć i pół tysiąca.
— A tak napraw dę?
— Powiedziałem już.
Zamożnie ubrany rolnik dłużej

niż poprzedni nabywcy oglądał 
Łysulę. Obmacywał wymiona i 
brzuch, liczył zęby. Lustrował
całość z bliska i z odległości k il
ku kroków. Wypytywał o szcze
góły. W M ateusza w stąpiła n a
dzieja. Począł wychwalać krowę 
pod niebiosa.

— No cóż, dam cztery patyki
1 ani grosza więcej — oświadczył 
po długim namyśle kupiec.

— Na mydło chcecie kupić 
krowę, czy co? — oburzył się 
Maciejewski. — Mogę opuścić 
najwyżej sto złotych.

Nabywca odszedł, ale wrócił 
po kilku m inutach. Odchodził i 
w racał jeszcze wńele razy. Za
każdym razem Mateusz zjeżdżał 
ze swoją ceną w dół. Tam ten 
zaś wyholowywał swoją w górę 
w znacznie wolniejszym tempie. 
A tymczasem słońce przewaliło 
się już porządnie na drugą stro
nę dnia. Obaj chłopi spoceni i źli 
kłócili się coraz zawzięciej i wy- 
szarpywali sobie z ust złotówkę 
po złotówce. Wreszcie kupiec z 
dram atycznym  gestem rozpaczy
w ykrztusił z siebie:

— Cztery tysiące osiemset...
M ateusz nie miał juz sił do 

dalszej walki. W yciągnął wolno 
rękę i rzekł:

— Zgoda, ale postawicie jesz
cze pól litra  na oblanie interesu.

Kupiec zwlekał z w yciągnię
ciem swojej dłoni, więc Macie
jewski, aby go nie spłoszyć taką 
drobnostką, dodał:

— A ja postawię gorącą za
kąskę.

— Niech się dzieje wola Boża
— zawołał nabywca. Podjedźcie 
pod gospodę i ja się tam  zaraz 
zjawię ze swoją furą.

Przed knajpą pieniądze zm ie
niły właściciela a Lysula zosta
ła przywiązana do drugiego wo
zu.

— A teraz na obiad — w y
krzyknął Mateusz.

Z trudnością  znaleźli  dwa wolne 
miejsca. Kotlet nie był w praw dzie  
odpow iednio  p rzypieczony, ale w y 
born ie  sm akow ał  Macie jewskiem u. 
Wódka też g ładko przelewała sie 
przez gardło  do żołądka. No cóż. nie 
pił już spory kaw ałek  czasu. W 
pierwszej chwili  na  widok butelk i  
z czerw oną k a r tk ą  zalopotało t rw o ż
liwie sum ien ie  Mateusza. P rz y p o m 
niał sobie os ta tn ia  libację , k iedy to 
p rzepił  w szystk ie  p ieniądze  p rzezna 
czone na zakup  nawozów sz tucz
nych. Zona zrobiła m u  w tedy  p ie
kielną aw a n tu rę ,  a gdy wytrzeźwiał ,  
z a c i s n ę ł a  do kościoła i kazała  przy- 
siądz przed wie lk im  ołtarzem, że 
przez cały rok, naw et  na  Boże Na- 
rodzonie. nie  weźm ie  wódki do ust. 
Od p 'zysięgi m inęły  dopiero  trzy 
miesiące.

— E. tam  — uspokoił  Mateusz w ła 
sne sum ien ie  — przysięga  była w y 
muszona, więc można sobie jeden  
raz pozwolić.  Ty lko  ten  jeden  raz.

N abyw ca  Łysuli okazał  się przy 
stoliku człowiekiem bardzo to w a 
rzysk im  i z m ie jsca  podbił  serce 
M acie jewskiego.  Zamówili  jeszcze 
j ed n ą  półl i t rówkę.  T rochę  się przy 
tym  pokłócili . bo każdy  z nich 
chciał nią  obciążyć w łasne  konto. W 
rezultac ie  wypil i  b ruderszaf t .  W 
pew n y m  m om encie  Mateusz począł 
się zas tanaw iać ,  czy nie za dużo 
wziął  od Bonifacego Brzozowskiego 
z Brzozówki za Łysulę. Krow a była 
w grunc ie  rzeczy zagłodzona i m ia
ła już  sw oje  lata.

— Świnia je s te m  — przyznał  się 
przyjacielowi.  — O szukałem cię.

— Ale co ty pleciesz — zawołał 
tk l iw ie  kom pan  — to j a  ciebie ocy
ganiłem. K row a w ar ta  jes t  sześć i 
oól tysiąca  złotych. Czuję  się w o
bowiązku postawić  now ą wódtoę.

— Ja  s taw iam  — zapro tes tow a ł  Ma
teusz.

W oczach p i jan y ch  już  porządnie  
gospodarzy  nas tąp i ła  gw ał tow na  r e 
k o n s t ru k c ja  św ia ta  tego. Z n iknę ły  
z niego wszystk ie  troski  i kłopoty, 
stał się p iękny , ba — w span ia ły .  Za
m ieszku jące  go ludzk ie  s tw ory  n a 
b ra ły  cech iście anielskich.  Mateusz
1 Bonifacy  czuliby się w ie lk im i 
grzesznikami,  gdyby  żałowali k i lku  
złotych na ugoszczenie z n a jd u jący ch  
się pod ręką  bl iźnich . Złączono ze 
sobą k ilka  stolików. Toasty  i w i
waty  p rzep la tano  w z a jem n y m i  uśc i
skami i poca łunkam i,  a także  pol
ską  pieśnią  zgody i b r a te rs tw a  „Sto 
lat. sto la t . . . '1 Niepostrzeżenie  m ija ł  
czas. Wreszcie ke ln e rk a  k a tego rycz
nie zażądała  u reg u lo w an ia  rac h u n k u .  
M acie jewski w yrzuc i ł  jej  na tacę 
w szystk ie  pieniądze. Brzozowski z ro 
bił to samo. Mimo to zab rak ło  jesz 
cze t rzy s tu  złotych. Fe tow ani  goście 
także  poczęli  szperać d y p lo m aty cz 
nie po kieszeniach ,  ale nic w  nich 
nie znaleźli . Bonifacy  stanął  je d n a k  
na wysokości  zadania ,  a ściślej na 
k rzese łku  i zawołał na całą salę:

— Panowie.  gospodarze, bracia, 
mam p iękną  k row ę  do sprzedania .  
Cena p rzystępna ,  okazy jna .

W kilka m in u t  później Ł ysula  zo
sta ła  p rzyw iązana  do trzeciego z 
kolei  wozu. Brzozowski potrząsa jąc  
du m n ie  dw om a tys iącam i złotych, 
krzyczał:

— Pani szefowo, jeszcze l i t r  w ó d 
ki. Tylko prędko.. .

Co się potem działo Mateusz 
już nie pamięta. Obudził się po 
wschodzie słońca z okropnym bó
lem głowy. Z niejakim  wysiłkiem 
stw ierdził, że znajduje się za 
miasteczkiem na swoim w łas
nym wozie. Koń obojętnie 
szczypał przydrożną trawkę.

— Jezus M aria — krzyknął n a
gle Maciejewski i począł gw ał
townie szukać czegoś w kiesze
niach. Ale znalazł tylko kartkę, 
na której żona wypisała, co ma 
kupić po sprzedaniu krowy. O tę
piałymi z rozpaczy oczyma czy
ta i. 1 Buciki dla Jacka i Ewy.
2 Trz\ metry m ateriału na su
kienkę po 60 zł za metr. 3 Czte

ry kilo cukru. 4. 1 litr  octu. 5. 
W iadro blaszane. 6. Pięć deko 
cukierków (tylko nie więcej).

„Tylko me więcej'' — przeczy
tał k ilkakrotnie ostatnie słowa 
na kartce.

— O Boze. Boże — jęczał — co 
ja zrobiłem, co ja zrobiłem.

Głośny szloch w strząsnął ca
łym ciałem pijaka. Koń oderwał 
na chwilę pysk od traw y i zdzi
wionymi ślepiami patrzył na 
swego gospodarza.

Kiedy zabrakło łez. Mateusz 
popadł w otępienie Jechał do 
domu. ale wiedział, że nie doje- 
dzie. Zatrzym ał się w lesie pod 
rozłożystym dębem. M achinalnie, 
niczym cybernetyczny automat, 
zdjął lejce z konia i przywiązał 
je do gałęzi. Następnie stanął na 
końcu wozu zrobi) pętlę i w su 
nął w nią głowę. Przeżegnał się 
i zawołał:

— Wio, kary, wio...
Nagle Mateusz struch lał ze 

zgrozy. Coś go z tyłu chwyciło 
za nogi M omentalnie przypo
mniał sobie opowieści starych lu 
dzi o diabłach, które pomagają 
samobójcom w poczynieniu o
statniego kroku, szturchając im 
w oczy widłami lub w inny spo
sób uniem ożliwiając cofnięcie się 
przed chw alebną dla piekieł 
śmiercią. K rzyknął przeraźliwie. 
W ystraszony koń szarpnął gw ał
townie do przodu. Wóz wymknął 
się spod nóg desperata. Ale cia
ło nie zawisło na lejcach. Ma
teusz dopiero po chwili spo
strzegł, że trzym ają go między 
ziemią a gałęzią silne ram iona 
gajowego Kosteckiego.

— Człowieku, opam iętaj się. co 
robisz? — wolał wybawiciel.

Zawstydzony i upokorzony 
chłop zdjął pętlę z szyi. Gajowy 
przezornie odprowadził go aż do 
wsi. M ateusz ułożył sobie po 
drodze świetny, jego zdaniem, 
plan obrony przed żoną. Po
szedł na posterunek gromadzki 
MO i zam eldował o ograbieniu 
go przez rozbójników. M ilicjant 
spisał odpowiedni potokół i n a 
tychm iast przesłał m eldunek do 
Komendy Powiatowej,

Magda z miejsca nie uw ierzy
ła w  bajeczkę o grabieży. Nie 
będziemy opisywać, co się tego 
dnia działo w  domu M aciejew 
skich. Sąd nad pijakiem  był 
w praw dzie bezapelacyjny i do
raźny, ale głównym poszkodowa
nym — dzieciom i ich matce 
strat wynagrodzić nie można już 
było. A w kilka tygodni później 
milicja także zrobiła swoje: za
kończyła śledztwo. Mateusz zo
stał oskarżony przez prokurato
ra o w prow adzenie w błąd o r
ganów powołanych do ścigania 
przestępstw. Na__ rozpraw ę sądo
wą zw aliła się niem al cała wieś. 
Przybyli także, jako świadkowie, 
Bonifacy Brzozowski, kelnerka 
z m iasteczka i sporo innych o 
sób. Wszyscy mówili o szczodro
ści i pańskim  geście Mateusza 
Maciejewskiego. P łakała ty łków  
kącie sali rozpraw  jego żona, a 
na korytarzu sądowym milczało 
dwoje głodnych i oberw anych 
dzieci pijaka. On sam w stydli
wie krył głowę za balustradą ła
wy oskarżonych, ale czy ten 
wstyd nie pryśnie znowu, jak 
bańka mydlana, w obliczu kie
liszka napełnionego wódką?

Tekst i zdjęcie: 
JERZY ALEKSANDER



J O L A

NIE IEST IUŹ

DZIECKIEM

ani B andurska zapytała swą 
córkę prosto od progu:
— No. jak tam koniec roku wy
padł u ciebie?!
Jola udała, że nie słyszy. Rzuciła 
teczkę z książkam i na wersalkę, 
z zadartym  nosem podeszła do 
okna.
— Czy słyszałaś, co do ciebie 
mówi m atka?
— O co chodzi? Z tej strony nic 
nie słychać! — odpowiada Jola.
— Pytam się, .jak wypadłaś na 
koniec roku?

Jola •'■odeszła do teczki z książkam i, vyjeła 
złożone św iadectwo i ostentacyjnie rzuciła 
na stół.

— Tu masz dowód rzeczowry i odpowiedź na 
swoje nudne pvtanie!

— Jak ty, smarkulo, odzywasz się do m at
ki?! — w rzasnęła z gniewem pani Bandurska.

Jola podniosła głowę i, gwiżdżąc, wyszła z 
domu. zostaw iając żdenerwowaną matkę.

Pani Bandurska rozłożyła świadectwo cór
ki.

— Boże! — w estchnęła — .Jedna piątka, ze
spraw ow ania, jedna czwórka, reszta same
trójki. Z historii również? Przecież ona z hi
storii zawsze m iała same piątki i czwórki.

M atka ciężko siadła na krześle, łzy zakręci
ły się jej w oczach.

Ktoś zapukał do drzwi.
— Proszę! — powiedziała pani Bandurska. 

wycierając oczy.
Weszła pani Kopeć, sąsiadka.
— Dzień dobry! Przyszłam, proszę pani, 

prosić, abyście nam państwo pożyczyli... Ale 
co to? Pani płacze? Co się stało?

— Nic się nie stało. Moja Jola ma bardzo 
słabe stopnie.

Pani Bandurska wzdycha ciężko i jeszcze 
raz ogląda świadectwo córki, i mówi:

— Takie to było dobre, wesołe, posłuszne 
dziecko. Od pierwszej klasy uczyła .;ię b a r
dzo dobrze. Nauczycielka nie mogła się na- 
chwalić. Innym dzieciom ją za wzór s taw ia
ła. Może to tak jej w "Iowie przewróciło? 
Taka byłam ze swej córki dumna, tak jej u- 
falam, a w dow'ód tego już od daw na p rze
stałam  kontrolować jej zeszyty!...

— A może ona jest chora, proszę pani? — 
mówi pani Kopeć.

— Co pani mówi? Chora? A może? Bo 
rzeczywiście Jola od pewnego czasu wygląda 
jakoś mizernie, rano nie tak chętnie w staje, 
jak daw niej. Rozmawiałam już z mężem na 
ten tem at. Wysyłał mnie z nią do lekarza. 
Ale bo to jest czas, m oja pani. M yślałam, że 
zbada ją lekarz szkolny. Ona jednak nie 
chc. oiyszeć o żadnym lekarzu. „Do żad
nego n.e pójdę!” — mówiła.

Praw dę mówiąc, matce niełatwo jest wy
brać się z nią do lekarza. M usiałaby zwol
nić się z pracy, a po południu, kiedy w raca 
do domu, tyle jest do zrobif-nia. Zwłaszcza, 
że z Joli mało ma teraz pociechy — tyle, że 
Ju rka  odbierze z przedszkola.

Ale juz Heńkowi nie chciała w lekcjach 
pomagać, a jeśli czasem prz> nim usiadła, to 
zaraz zaczynały się kłótnie I chłopiec wciąż 
się żalił na nią.

— Czy pani rozm aw iała z nauczycielką? — 
pyta pani Kopeć.

— O czym?
— O córce, o Joli.
— Nie. nie rozm awiałam . Nie znam nawet 

jej wychowawczyni. Podobno jest mocno wy
m agająca. Poprzednia wychowawczyni w 
siódmej klasie, to słów uznania nie m iała dla 
Joli. Ta zaś, pani Jastrzębska, staw iała jej 
sam e dostateczne. Jola często na nią narze
kała. Je j przedmiotów uczyła się po nocach.

— Radziłabym jednak, aby pani poszła do 
tej pani Jastrzębskiej i szczerze z nią o

wszystkim porozmawiała — doradza pani Ko
peć.

Pani Bandurska usłuchała rady sąsiadki, 
poszła do wychowawczyni i zwierzyła się jej 
ze swych matczynych kłopotów'.

Wychowawczyni ze zrozum ieniem  kiwa gło
wą.

Szkoda, że pani dopiero teraz pofatygowała 
się do szkoły i do mnie. To wszystko można 
było napraw ić w ciągu roku. Ale trudno. O
becnie mogę pani jedno tylko doradzić.

— Niech pani Jolę pośle do lekarza. Dzie*\ - 
czynka jest pewnie teraz w okresie dojrze
wania. P raw ie wszystkie dziewczynki w tym 
Wieku m ają trochę zachw ianą równowagę 
nerw ow ą i fizyczną. Jedne przechodzą to 
lżej, praw ie niedostrzegalnie, inne ciężej Le
karz na pewno zapisze jej jakieś środki 
wzmacniające, k?żr przebywać dużo na po
w ietrzu, używać ruchu, sportów.

— Ale dlaczego ona się zrobiła taka n ie
grzeczna. kłótliw a? Zawsze była takim do
brym. pogodnym dzieckiem. A teraz?

Słowo m atki dla niej nic nie znaczy. Już 
jest m ądrzejsza od rodziców, od wszystkich. 
I tylko zly przykład daje młodszemu rodzeń
stwu. Myślałam, cieszyłam się nawet, że im 
będzie starsza, tym większa z niej oędzie po
moc w domu. Tymczasem z każdym dniem 
sta je się coraz bardziej leniwa. Ona już nie 
tylko swych braci, ojca, ale i mnie już nie 
kocha... — rozżala się pani Bandurska.

— Ależ kocha, kocha, niech się pani nie d e
nerw uje. Musi pani przecież zrozumieć, że 
córka przestaje być dzieckiem. Dojrzewa nie 
tylko jej organizm. Zmienia się również u 
niej sposób myślenia i zainteresow ania. Jola 
często sam a siebie nie rozumie, nie wie, co 
się z nią dzieje. Jako m atka musi jej pani 
pomóc wrócić do równowagi. Ja  jako w ycho
wawczyni obserwowałam Jolę i stw ierdzam  
ponownie 7. przykrością, że z domu do szkoły 
przychodziła często roztrzęsiona. To zaś poz
wala mi przypuszczać, że Jola nie jest rozu
m iana w domu, że odczuwa samotność...

— Więc co my jako rodzice mamy robić? — 
pyta bezradnie Bandurska

— Przede wszystkim należy okazywać jej 
wiele zainteresow ania. Nie trzeba się na nią 
gniewać, ani też krzyczeć. Trzeba ją przeko
nać spokojnie, ale stanowczo, żeby się trochę 
trzym ała w karbach. Nie można jej trak to 
wać jak  dziecka. Trzeba więc jak najwięcej 
z nią rozmawiać, nie pozostawiać jej samej 
z tymi kłopotami i przeżyciami, które sobie 
sama w  tym  okresie stw arza. Ona również

na pewno myśli, że pani jej już nie kocha, 
że więcej pani interesuje się młodszymi dzieć
mi, niż nią.

— Mój Boże’ — wzdycha żałośnie B andur
ska.

Pani Jastrzębska uśmiecha się dobrotliw ie
i mów'i:

— Niech się pani nie przejm uje. Jola ten 
ciężki okres musi przeżyć. Jej się wydaje, że 
nie jest przez nikogo łubiana, że „cały świat 
jest przeciwko niej, a to dlatego, że jest skłó
cona sama ze sobą. skłócona ze swoim do 
tychczasowym św iatem , ze światem dzieciń
stwa. Ten przykry dla niej okres jednak m i
nie. Sw'iat dzieciństwa zostanie poza nią

Pani B andurska słucha z uwagą.
— Jola wchodzi już w okres dziewczęcy 1 

właśnie o tym musi pani pamiętać. To już nie 
jest małe dziecko — ufne, posłuszne, daiące 
się prowadzić za rękę starszym  Niech ?ob:e 
pani przypomni, jak to było. gdy mala Joia 
zaczynała chodzić. Jeszcze na nóżkach ledwo 
się trzym ała, a już wyrywała się z rąk. Pani 
zaś siała nad nią i wyciągała do niej ręce. 
żeby uchronić ją od upadku, gdy ta probo- 
wala swymi małymi nóżkami przemierzać 
pokój.

Teraz jest podoome, ale w sensie psych cz- 
nym. Jola jak może lak wysuwa rękę z dło 
m pani 1 próbuje staw iać pierwsze samodziel
ne kroki Jak jednak nie przeskoczyła z me 
mowlęctwa w dzieciństwo, tak i nie przechu 
dzi się jednym  skokiem w wiek dojrzałości.

Przejście to jest trudne. Myśmy podobnie 
kiedyś postępowały, ale zapomniałyśmy o 
tym. Jola więc zanim dojdzie do rów now a
gi i stanie się człowiekiem o ustalonym cha
rakterze i zainteresow aniach, to niejeden raz 
nabije sobie dobrego guza. Pani jako matka 
chce jej pomóc i słusznie, ale Joli są potrzeb
ne nie pani ręce. ale serce. Musi pani ją  ina
czej traktow ać niż dotąd. Musi pani zapom
nieć o Joli jako dziecku, którem u w ydaje >ię 
polecenie, ale trzeba ją  traktow ać poważnie, 
staw iać ją  w pewnym sensie na równym stop
niu ze sobą. rozm awiać z nią jak z dorosłym 
człowiekiem, chociaż nim  jeszcze nie jest. 
Okazywać jej więc należy pełne zaufanie 1 

serdeczność. Jednak trzeba zachować umiar
i nie pozwalać na zbyt wiele, bo to jeszcze 
napraw dę dziecko.

— Rozumiem panią i dziwię się, że ja dotąd 
nie wypadłam na ten pomysł -  przyznaje pani 
Bandurska.

— To jeszcze nie wszystko. Jako m atka, j a 
ko kobieta niech się pani zwierza Joli ze 
swych drobnych kłopotów. Na przykład niech 
się pani z nią naradza, co zrobić z synem, 
aby był dobrym chłopcem, niech pani z nią 
omawia i charakteryzuje bohaterów  jakiegoś 
filmu, książki. To ją  na pewmo do pani zbli
ży. Jola jest przecież w gruncie rzeczy do
brą, m iłą dziewczynką.

— Ale Jola bała się pani jako w ychow aw 
czyni.

— Moja pani — uśm iecha się pani Jastrzęn- 
ska, — ja już wychowałam  kilka pokoleń. 
Moi uczniowie są już dzisiaj rodzicami, n 
poważnych stanowiskach. Kiedyś oni również 
mówili, że m nie się boją. Pózńiej jednak zro
zumieli, że ja  ich kocham i co czynię, to dla 
ich dobra. I Jola to zrozumie, a zrozumie 
wówczas, kiedy pani ją  zrozumie i stanie się 
dla niej kochającą i z miłości wym agającą 
matką.

Ks. E. KRZYWANSKI
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BIBLIA W JAPONII
W r. 1962 rozprzedano w Japonii 

2.700.000 egzem plarzy Biblii. Tak więc 
Japończycy zajęli trzecie miejsce w 
czytaniu Pism a Sw. po USA i Indii.

ŚWIĄTYNIA KOPTYJSKA Z VII w.

W Faras, na południe od Assuanu, 
natrafiono na zw aliska budowli z 
VII w. Okazało się. że są to  ruiny 
koptyjskiej św iątyni, ozdobionej w e
w nątrz 123 freskam i w  stylu b izan
tyjskim  i koptyjskim . Nad św iątynią 
wzniesiono z czasem w arow nię m aho- 
m etańską.

EKUMENIZM PAPIEŻA

Przed śmiercią, papież Jan  X X III 
przyjął na audiencji biskupa anglikań
skiego z Huron (Kanada), G. N. Luxto- 
na w raz z żoną.

Jeśli się zważy, że do niedaw na w 
ogóle nie było żadnej łączności mię
dzy Kościołem anglikańskim  i Kościo
łem rzymskokatolickim , to fak t taki 
wskazywał w yraźnie na ekum enizm  pa
pieża.

„ŻAL MI LUDU..”

35 milionów ludzi um iera rocznie 
z głodu, podczas gdy przedstaw iciele 
wielkiego kapitału  niszczą mąkę, zia
rno, ryż i inne produkty dla u trzym a
n ia cen artykułów  spożywczych na ko
rzystnym  dla siebie poziomie. S taty
styki w ykazują, że 76 proc. kap itali
stów — to ludzie wierzący i czytający 
Biblię. A Chrystus mówił przecież

kiedyś „Żal mi ludzi" i karm ił rzesze 
chlebem — widocznie tych słów jesz
cze nie czytali...

ESKIMOS KSIĘDZEM 
30-letni Lynge Finn jest p ierw 

szym Eskimosem, który otrzym ał świę
cenia kapłańskie. Studia ukończył we 
Włoszech, Francji i USA.

ALLACH TEŻ JEST BOGIEM
M ahom etański rząd wojskowy w 

C hartum ie rozpoczął nową fazę isla- 
mizacji kraju. 420 tys. katolików i 125 
tys. protestantów  znalazło się w tru d 
nym położeniu. 97 katolickich i 50 pro
testanckich duchownych opuściło pod 
presją Sudan, pozostali m ieli w yje
chać do 15 m aja br.

MŁODZI KSIĘŻA 
POLSKOKATOLICCY

Na 38 księży polskokatolickich w y
święconych w latach 1960—1962, czter
nastu ukończyło studia filozoficzno-te
ologiczne w Chrześcijańskiej A kade
mii Teologicznej w W arszawie ze 
stopniem  m agistra teologii. Świadczy 
to o pełnym teoretycznym  przygotow a
niu młodych lewitów do służby Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie.

NOWE WYDAWNICTWA 
KOŚCIELNE

Kościół Polskokatolicki posługuje się 
w liturgii językiem  polskim, toteż księ
gi liturgiczne muszą być w ydane po
praw nie i współcześnie. W ydano już 
w r. 1961 „R ytuał” (str. 540), 1962
m odlitewnik „Ojcze nasz” (str. 616), 
obecnie zaś jest drukow any „Mszał” 
(str. ok. 800).

HISTORIA RELIGII

Nakładem  Chrześcijańskiej A kade
mii Teologicznej ukazał się w m aju 
br. skrypt pt. ..Historia relig ii” Ks. 
prof. dra W iktora Niemczyka (str. 
288 +  IX). Publikacja jest nie tylko 
cenną pomocą naukow ą dla studen
tów ChAT, lecz również pożyteczną 
lek turą dla księży.

WYZNANIA W ROCZNIKU 
POLITYCZNO-GOSPODARCZYM

Rocznik Polityczno-Gospodarczy za 
rok 1962 podaje, że oprócz Kościoła 
rzym skokatolickiego (5 archidiecezji 
i 17 diecezji) istn ieją i działają na te 
renie PRL następujące Kościoły i w y
znania: 1) Polski Autokefaliczny Ko
ściół P raw osław ny (1 archidiecezja i 3 
diecezje), 2) Kościół Ewangelicko
-Augsburski (6 . diecezji), 3) Kościół
Ewangelicko-Reform owany, 4) Kościół
Polskokatolicki (1 archidiecezja i 2 
diecezje), 5) Starokatolicki Kościół M a
riaw itów  (Płock), 6) Katolicki Kościół 
M ariaw itów  (Felicjanów), 7) Kościół
Metodystów, 8) Polski Kościół Chrze
ścijan Baptystów, 9) Kościół A dw en
tystów Dnia Siódmego, 10) Zjednoczo
ny Kościół Ewangeliczny, 11) Zrzesze
nie wolnych badaczy Pism a Świętego, 
12) Stowarzyszenie Badaczy Pisma
Świętego, 13) Świecki Misyjny Ruch 
„Epifania”, 14) Kościół Chrześcijan 
Dnia Sobotniego, 15) Związek R eligij
ny W yznania Mojżeszowego, 16) M u
zułmański Związek Religijny, 17) K a
raim ski Związek Religijny.
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W A K A C J E
O niewiadomym, czasie,
0  niewiadomej godzinie —
Dzień w  łódce nieba błękitnej  
Jeziorem do nas przypłynie.
Zanim zabierze ze sobą 
Słońce, zieleń i ptaki.
Namiot, w ędk i , i wiosła
1 cień zielony spod sosny.
1 pióro maczane w  niebie
— żebym  błękitne listy
Pisał w  wakacjach do ciebie...

Słońce, ptaki i woda.
Witaj przestrzenna swobodo! 
Zapluska ryba, komar zabrzęczy. 
Most nam przerzuci tęcza.
Nie będzie upalnych miast i ulic, 
Tylko oddech zieleni.
Tylko dobry smak lata
l odpoczynek w  słońcu 
Zakłócony przez ptaki...
I wspólne wędrowne szlaki — —

Bo to jest raz do roku  
Taka podróż w  nieznane —
Dla nas wszystkich, kochani!
Bo już nadszedł ten czas,
Bo już brzozy skąpane w  potoku
1 już zakwitły  akacje.

Znaczkiem na list będzie: słońce. 
Zieleń lata: pieczątką.
Adres ten sam jak co roku: 
W a k a c j e !

Józef Baranowski

OSTATNIO NASZĄ REDAKCJĘ ODWIE
DZIŁ LUDOWY POETA GÓRALSKI BYR- 
CYN-GĄSIENICA. NA ZDJĘCIU GÓR
NYM: BYRCYN— GĄSIENICA W ROZMO
WIE Z REDAKTORAMI. SIEDZĄ OD LE
WEJ: JADW IGA KOPROWSKA (SEKRE
TARZ REDAKCJI), BYRCYN— G ĄSIENI
CA, KS. MGR TADEUSZ GORGOL (RE
DAKTOR NACZELNY) I RED. JANUSZ  
CHODAK. NA ZDJĘCIU OBOK: PAN
BYRCYN— GĄSIENICA W REDAKCJI KT1 
„RODZINA”.
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K Ą C I K  DLA D Z I E C I  I M Ł O D Z I E Ż Y
K ła m s tw o  u k a r a n e

(Hokońc zenie)

M ama istotnie czekała w ok
nie. Była zdenerw ow ana.

— Gdzie w ałęsałeś się do tej 
pory? — spytała m am a, skoro 
stanął w  drzw iach — Czemu tak  
-óżno  wracasz? M ówiłam, żebyś 
szybko w racał, bo obiad w ysty
gnie, a m nie spieszy się do k ra w 
cowej!

W ładek zdziwił się fałszywie.
Jak  to? Późno? Przecież do

piero za dziesięć pierwsza.
— K tóra? — zdziwiła się z ko 

lei m am a .
W ładek się zmieszał i n iezde

cydowanie spojrzał na zegarek.
— No, mówiłem, że dziesięć... 

nie. że za dziesięć pierwsza...
M ama przyjrzała mu się ba

dawczo.
— Pokaż zegarek!
W ładek podniósł rękę z zegar

kiem. M ama spoglądała raz na 
zegarek, raz na syna. S trach go 
obleciał.

— ,.A jak  sie m am a domy
śli?”...

Mama rzeczywiście się domy
śliła, tylko W ładek tego nie za
uważył, bo m am a uśm iechnęła 
się i powiedziała:

— Rzeczywiście jest ta  godzi
na, a ja m yślałam , że dalej.

Wyszła do kuchni, sprzątnęła 
garnki i w staw iła wszystko do 
lodówki.

W ładek um ył ręce, szybko za
siadł do stołu i zawołał:

— M amusiu, jestem  okropnie 
głodny.

— Przecież dopiero za dziesięć 
pierwsza, a obiad jadam y o póź
niejszej godzinie. Musisz jeszcze 
poczekać, bo ja  umówiłam się z 
kraw cow ą, k tóra m iała przyjść 
przed pół do trzeciej, a jeszcze 
jej nie ma. Mam nadzieję jed
nak, że za chwilę nadejdzie.

W ładek spoglądał na mamę. 
Zupełnie zbaraniał. M ama się ro 
ześmiała.

— Przecież m ówiłam  ci rano,
o k tórej będzie obiad.

Odwróciła się do niego pleca
mi i zaczęła czegoś szukać w 
szafie.

W ładek zagryzł wargi.
— „Ale ze m nie osioł” — po

w iedział do siebie.
P rzy drzw iach odezwał się 

dzwonek. M ama podeszła i o
tw orzyła drzwi.

Ale pani punktualna! — po
w iedziała m ama.

— Powiedziałam , że będę o pół 
do trzeciej ,więc jestem .

W ładek spuścił głowę, ponow
nie przygryzł w argi i spoglądał 
na zegarek, szepnął do siebie:

— „Osioł ze m nie!”

„M ariner 2” zameldował

W ubiegłym roku w kierunku 
Wenus został wysłany pojazd 
kosmiczny z aparatu rą  naukową 
na pokładzie. ,,M ariner 2" zgo
dnie z obliczeniami m inął plane

tę w  odległości około 35 tysięcy 
kilom etrów.

Zainstalow ane na ,,M arinerze” 
aparaty  wykazały, że tem peratu 
ra na W enus wynosi około 426 
stopni Celsjusza.

Kosmonauci lądujący na We
nus czuliby się jak w rozżarzo
nym piecu.

Wielka ryba

Radzieccy rybacy znad rzeki 
Am ur złowili niedaw no niespo
tykanych rozm iarów bielugę. 
Ważyła ona 635 kg i według roz
poznania naukowców liczyła so
bie 65 lat życia. We wnętrzu ry 
by znaleziono około 100 kg ikry, 
czyli cenionego w świecie kaw io
ru ,,am urskiego”,

Bieluga należy do ryb w ędrow 
nych z rodziny jesiotrowatych.

Podobnie jak  łososie składa ona 
ikrę u źródeł rzeki, żywot zaś 
pędzi przy ujściach.

Kiedy wynaleziono maszynę 
do szycia?

Praw ie 150 lat temu. W 1814 ro
ku wiedeńczyk nazwiskiem  Ma- 
dersperger skonstruow ał pierwszą 
m aszynę do szycia. Była ona 
jeszcze bardzo niedoskonała w 
porównaniu z dzisiejszymi, ale 
jakże ułatw iała ciężką pracę 
wszystkim krawcom i krawco- 
wom!

W 1846 roku w ynalazek Ma- 
derspergera został udoskonalony 
przez m echanika am erykańskie
go E. Howe’a. A i dzisiaj nadal 
jest ulepszany przez współczes
nych inżynierów  i mechaników.

Ryby w nocnych koszulach

Ryby papuzie, żyjące w  tropi
kalnych morzach świata, należą 
do najśw ietniej ubarwionych 
stworzeń morskich oraz słyną z 
niezwykłego zwyczaju. M ianowi
cie ryby te o tu la ją  się nocną 
szatą. Z zapadnięciem  zmroku 
ryba zaczyna wydzielać przezro
czyste śluzowe okrycie, które po
cząwszy od okolicy otworu gę
bowego z wolna rozszerza się ku 
tyłowi, pozostawiając tylko o t
wór przed jam ą ustną oraz m a
ły otworek w tyle. Tworzenie 
tej szaty nocnej trw a od pół do 
półtorej godziny. Tak owinięte 
w swój śluzowy powijak, ryby 
papuzie spędzają noc oparte o 
jakiś tw ardy przedmiot, skałę, 
muszlę, czy gałązkę koralu

KOMUNIA ŚWIĘTA 
POKARMEM DUSZY

Kom unia św. jest to i ’zyję- 
cie za pokarm  Ciała i Krwi 
Pana Jezusa pod postaciami 
chleba i wina. Musiał Pan Je 
zus Kom unię św. uważać za 
coś niezm iernie ważnego, sko
ro dając obietnicę ustanow ie
nia Najświętszego Sakram en
tu. w sposób szczególny pod
kreślił, że ustanow ił ten Sa
kram ent jako pokarm. Oto sło
wa, które Pan Jezus wtedy 
powiedział: „Jam  jest chleb 
żywy. który z nieba zstąpił... 
Ojcowie wasi jedli m annę na 
pustyni i pomarli. A ten jest 
Chleb, który z nieba zstąpił, 
aby każdy, który Go spożywać 
będzie, nie um arł. Jam  jest 
Chleb żywy, który z nieba 
zstąpił; jeśliby kto pożywał

tego chleba, żyć będzie na 
wieki; a chlebem, który Ja  mu 
dam, jest Ciało moje... Za
prawdę, zapraw dę powiadam 
wam  — jeślibyście nie poży
wali Ciała Syna Człowiecze
go i nie pili K rw i Jego, nie 
będziecie mieć żywota w so
bie. Kto pożywa Ciało moje
i pije Krew  moją, ma żywot 
wieczny... Bo Ciało moje jest 
prawdziwie pokarmem, a 
Krew  moja jest prawdziwie 
napojem " (Jan 6).

Widzicie więc, ile to razy 
Pan Jezus pow tarzał, aby w 
bić w  pamięć słuchaczom, że 
ustanowi w tym  celu N aj
świętszy Sakram ent, aby być 
pokarm em  dla nas. A to w łaś
nie nazywamy Komunią św.

PODWODNE PTAKI

Nie wszystkie ptaki wodne umieją nurkować  — niektóre z 
nich są tak lekkie, że nie mogą wcisnąć swego ciała pod wodę. 
Do nurkowania zdolne są więc tylko te gatunki ptaków, któ
rych kości nie zawierają powietrza, a one same mogą dowol
nie opróżniać swe wielkie worki powietrzne, przez co potrafią 
uczynić się cięższymi.

Czas nurkowania — czyli podwodnego pływania — bywa róż
ny. U alki krzywonosej północnej wynosi 30—120 sekund, u per- 
koza 12—50 sekund, u pluszcza 8—40 sekund.
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— Trzeba spróbować — powiedział dyrektor. — Patrząc na 
niego, odnoszę wrażenie, że to urodzony sportowiec. Co kole
ga myśli o tym?

— Sądzę, że warto by spróbować. Może wypróbowalibyśmy go 
zaraz? Pan dyrektor dysponuje czasem?

— Owszem. Proszę bardzo.
Profesor Monkiewicz wysłał jedną z najbliżej stojących uczen

nic do pokoju nauczycielskiego po piłkę.
Przywołano Maciejewskiego.
— Maciejewski, czy umiesz grać w koszykówkę? — spytał go 

profesor Monkiewicz.
— Gram  tylko trochę — odpowiedział.
— Czy w zawodach brałeś już udział?
— Brałem jako kibic.
— Nie o to mi chodzi — odrzekł z niecierpliw ością profesor 

Monkiewicz.
Dyrektor spojrzał na swego młodszego kolegę. Profesor Mon

kiewicz zrozumiał spojrzenie dyrektora.
— A czy umiesz rzucać, podawać i łapać piłkę? — spytał dy

rektor.
— To umiem! — odpowiedział pewny siebie Dariusz.
Przyniesioną piłkę podano profesorowi. Profesor Monkiewicz,

trzym ając piłkę w rękach, rozm awiał z dyrektorem . Dariusz 
stał naprzeciw  i przyglądał się profesorowi.

Profesor Monkiewicz obrócił kilka razy piłkę w dłoniach i n a 
raz, niczego nie zdradzając, rzucił nią w Dariusza. Chłopiec, 
mimo że niczego nie spodziewał się. chwycił piłkę i przycisnął 
ją do piersi.

— Doskonale! — rzekł dyrektor.
— Podaj! — zawołał profesor Monkiewicz wybiegając kilka 

kroków naprzód.
Dariusz odbił piłkę o ziemię i biegnąc dalej prowadził, lekko 

podbiegając. N astępnie lekkim  ruchem przedram ienia posłał pił- 
łę prosto w rękę profesora.

Zaczęto sobie podawać piłkę. '
Profesor włączył do gry kilku jeszcze chłopców, którzy 

wszyscy przeważnie atakow ali Dariusza, posyłając mu piłkę 
z rożnych pozycji. Dariusz nie przepuścił żadnej piłki. Ale też 
rzadko który, z w yjątkiem  profesora, chwycił od niego piłkę.

(Ciąg dal*zy nastąpi)
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KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI KOŚCIOŁOWI
Do niedawna głoszono z ambon rzymskoka

tolickich, że jedynym Kościołem, w którym 
można osiągnąć zbawienie duszy jest Kościół 
rzymskokatolicki, ponieważ rzekomo tylko on 
posiada ważnych biskupów, kapłanów, Mszę 
św. i sakramenty święte.

Postawa papieża Jana XXIII wobec wyznań
i Kościołów nierzymskich sprawiła to, że dziś 
hierarchia i kler rzymski dostrzega również 
inne Kościoły chrześcijańskie, usiłuje rozma
wiać z nimi. razem się modlić. Oczywiście nie 
wszyscy księża rzymskokatoliccy wyzbyli się 
od razu nietolerancji i nie wszyscy przestali 
dyskryminować swych braci w Chrystusie 
określając ich mianem heretyków, chociaż 
sam papież nazywa ich braćmi. Dlatego na
leży wiedzieć, że nie tylko Kościół rzymsko
katolicki jest w Polsce.

Kościół Polskokatolicki jest również Koś
ciołem Katolickim, ponieważ posiada wszel
kie znamiona Kościoła Chrystusowego.

1. DLACZEGO POLSKI I KATOLICKI?

Kościół Polskokatolicki prowadzi wiernych 
do Boga i posługuje się w liturgii zrozumia
łym dla nich językiem polskim, oraz uczy mi
łości Ojczyzny, lojalności wobec Władz, po
szanowania prawa i miłości do braci — Pola
ków -  dlatego jest KOŚCIOŁEM POLSKIM.

Również najwyższe władze zwierzchnie 
Kościoła Polskokatolickiego są w Polsce. Za
chowując naukę Jezusa Chrystusa (zawartą w 
Piśmie św., Tradycji oraz orzeczeniach i 
uchwałach Soborów Powszechnych) czci Naj
świętszą Maryję Pannę i Świętych Pańskich, 
uczy swych wiernych miłości do Boga i bliź-a 
nich. Wyznaje tę samą wiarę co Kościół 
rzymskokatolicki, czyta swym wiernym tę sa
mą ewangelię, uczy tego samego pacierza, od
prawia te same nabożeństwa — jest więc 
KOŚCIOŁEM KATOLICKIM.

Msza św. w języku polskim i Sakramenty 
św. są tak samo ważne jak Msza św. odpra
wiana w języku łacińskim, greckim lub kop- 
tyjskim.

2. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI JEST 
KOŚCIOŁEM APOSTOLSKIM:

Biskupi Kościoła Polskokatolickiego mają 
ważną sukcesję apostolską, której nie kwe
stionują nawet najbardziej zagorzali i fana
tyczni duchowni rzymskokatoliccy. Z ważnoś
ci i prawdziwości sakry biskupiej w Kościele 
Polskokatolickim wypływa ważność kapłań

stwa, a w konsekwencji ważność Mszy św. i 
sakramentów świętych.

3. KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI JEST 
KOŚCIOŁEM NARODOWYM:

Już w XVI w. światli Polacy, jak A. Frycz 
Modrzewski, prymas Uchański, a później 
zwłaszcza bp Hodur domagali się reform w  
Kościele, unarodowienia Kościoła, demokra
tyzacji ustroju kościelnego. Kościół Polskoka
tolicki pragnie w nawiązaniu do tych tradycji 
być Kościołem ludzi wierzących narodowości 
polskiej.

4. NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?

a) Różnica polega na tym, że Kościół Polsko
katolicki odrzuca dogmat o nieomylności pa
pieża i prymacie jurysdykcyjnym biskupów 
rzymskich. Tylko Bóg jest nieomylny. Czło
wiek, również papież, może się mylić.

b) Księża Kościoła Polskokatolickiego prag
ną służyć swym braciom a nie panować nad 
nimi i nastawiać się na ich wyzysk, dlatego 
posługi religijne (chrzty, śluby, pogrzeby) są 
w Kościele Polskokatolickim bezpłatne.

5. PODZIAŁ KOŚCIOŁA

Kościół Polskokatolicki w PRL dzieli się 
pod względem administracyjnym na:

a) Archidiecezję Warszawską — (Kuria: ul. 
Wilcza 31)

b) Diecezję Wrocławską — (Kuria: ul. św. 
Marii Magdaleny 5)

c) Diecezję Krakowską — (Kuria: ul. Sa- 
rego 11)

6. STOSUNEK DO RUCHU EKUMENICZ
NEGO:

Kościół Polskokatolicki jest członkiem  
Światowej Rady Kościołów Chrześcijańskich, 
która skupia w swych szeregach ponad 430 
milionów chrześcijan, a więc tyle, ile liczy 
Kościół rzymskokatolicki razem z obrządkami 
nierzymskimi na całym świecie.

* *

Bracia i Siostry! Po zapoznaniu się z ideo
logią Kościoła Polskokatolickiego sami osądź
cie, czy to nie jest Kościół Wasz?

Dlaczego więc nie jesteście jego wyznaw
cami?

POTRZEBNI SA 
KAPŁANI

Kościół Polskokatolicki, z pomocą Boża. 
zdobywa coraz to nowe parafie. Powięl: 
szają się stale szeregi kapłanów  i rośnie 
liczba w iernych. Idea Kościoła Polskoka
tolickiego, wolnego, suwerennego znajduje 
zrozum ienie i życzliwe przyjęcie w  ser
cach wielu wierzących Polaków. Potrzebu
jem y kapłanów  — duszpasterzy do pracy 
w kraju  i za granicą.

DLATEGO:

1) Przyjmujemy w poczet duchownych 
naszego Kościoła księży — indywidualnie 
lub z całymi parafiami.

2) Przyjmujemy studentów, alumnów se
minariów duchownych, którzy przerwali 
swe studia, a mają zamiar je dokończyć. 
Po przedłożeniu odpowiednich świadectw  
skierowani będą na właściwy rok studiów 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
lub Wyższym Seminarium Duchownym.

3) Kandydaci do stanu duchownego mo
gą już ubiegać się o przyjęcie na studia 
filozoficzno-teologiczne w ChAT (lub w 
WSD) na rok akademicki 1963/1964 (Sekcję 
Starokatolicką).

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

a) metrykę urodzenia i chrztu
b) świadectwo dojrzałości (m atura lub in

ne równorzędne świadectwo ukończe
nia szkoły średniej).

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia
d) podanie i życiorys na odpowiednim 

form ularzu otrzym anym  w W ydziale 
Oświaty RN

e) trzy fotografie

Chrześcijańska Akadem ia Teologiczna 
jest wyższą uczelnią n a  praw ach państw o
wych, studia trw ają  cztery lata, absolwen
ci m ają praw o ubiegać się o stopnie nau
kowe. Studia filozoficzno-teologiczne w 
WSD trw ają  również cztery lata. W obu 
w ypadkach istrrieje możliwość zamieszka
nia w  internacie. Zgłoszenia i korespon
dencję należy kierować na adres: Kuria 
Arcybiskupia Kościoła Polskokatolickiego, 
W arszawa, ul. Wilcza 31.

CHCĘ BYC PIĘKNA
TAJEMNICE PLAŻY

W yjeżdżając na dobrze zas łużony w y p o 
czynek, Miła Czytelniczko na pewno weź
miesz ze sobą parę le tn ich  sukienek,  czy 
wdzianek,  by ładn ie  wyglądać.  Weź więc,  
proszę, na doda tek  i p a rę  m oich  rad ,  do 
k tórych,  jeśli  się zechcesz zastosować, w ró 
cisz z ur lopu  w ypoczę ta  i ładn ie  w y g ląd a 
jąca.

Wiadomo, że szczególnie nad morzem w ie 
le godzin dziennie  spędzisz w miłym bez
ruchu  na plaży, otóż ja chcę Ci Czyte lnicz
ko zaproponow ać  parę ćwiczeń, podam ci 
takie,  k tó re  będziesz w łaśn ie  na tej plażv 
w ykonyw ać ,  i to tak dyskre tn ie ,  że naw et  
najbliżsi  plażowi sąsiedzi nie zauważą. 
Z aczn i jm y od głowy. Ćwiczenie dla mięśni  
powiek. Chodzi o zapobieżenie  tw orzen iu  
się tzw „k u rz y c h  ł a p e k “ i ,,woreczków 
pod oczami. Leżysz wygodnie, na nosie 
masz słoneczne o ku la ry  i nie rozchy la jąc  
powiek w ykonu jesz  krążenie  gałkami ocz
nymi:  w prawo, w górę, w lewo, w dół. 
Pow tarzasz  to 5 razy, a potem zm ien ia jąc  
kolejność ,  ruchów  znowu 5 razy.

P am ię ta j  o szyi — tam bardzo  szybko 
tworzą się fałdy i zmarszczki. Leżąc na 
plecach lekko unosisz głowę do góry, jak  
byś się chciała  rozejrzeć po okolicy, po 
G—8 razach p a ro m in u to w y  odpoczynek i 
jeszcze raz powtórzenie ćwiczenia. Leżąc 
na b rzuchu  uk ładasz  dłonie zwinięte  w 
pieści, jedna na drugą i na nich opierasz 
podbródek.  Ćwiczenie polega na k i lk a k ro t 
n ym  si lnym  naciskan iu  podbródk iem  na 
pięści,  potem  znow u odpoczynek  i pow tó
rzenie.

■Doskonałym ćwiczeniem dla mięśni brzucha,  
je s t  unoszenie się z pozycji  leżącej do sia
du płaskiego bez pomocy rąk. s ta ra ją c  sic 
nie od ryw ać  pięt od podłoża, W ciągu d łu 
gich godzin p lażowania na pewno k i lk a 
kro tn ie  zdarzy  się okazja  gdy wsta jesz, do 
zastosowania tego prostego ćwiczenia,

Ćwiczenia dłoni  można w yk o n y w ać  w 
każdej pozycji,  Kładziesz dłonie na p iasku  
i kolejno każdym  palcem naciskasz na 
piasek, j a k  byś grała na fortepianie .  Moż
na też szybko zam ykać  i o tw ierać  dłoń 
bawiąc  się p rzesy p u jąc y m  się piaskiem. 
N ie trudno  też . .d y sk re tn ie 11 p og im nas tyko-  
wać nogi. Leżąc na p lecach uginasz lekko 
nogi w kolanach, zakładasz nogą na nogę 
i nogą wolną, zw ija jącą  kołyszesz lekko  
w y k o n u ją c  stopą okrężne  ruchy .  Św ietnym  
też ćwiczeniem jes t  spacer w wodzie s ię
gającej  do kolan. P osuw a m y się szybko 
s ta ra ją c  się ja k  n a jm nie j  ug inać  kolana.

Od czasu do czasu s ta ra j  się leżeć w  po
zycji  , , re lax u “ przy  m ak sy m a ln ie  rozluź
n ionych  mięśniach. Na piaszczystej plaży 
to n ie trudne ,  Pod kark ,  pod wygięcia k r ę 
gosłupa i pod kolana  usypujesz  n iewielkie 
górki  z p iasku, układasz na nie kocyk  i 
kładziesz się na plecach s ta ra ją c  się p rzy 
brać taką pozycje,  żebyś ani kaw a łk iem  
ciała nie „wisiała w pow ie trzu"  Teraz  
zam kn ij  oczy, nie myśl o niczym, n a jw y 
żej  s ta ra j  się wyobrazić , że powoli zapadasz 
się w  piasek, że s ta jesz się coraz bardziej  
bezwładna.  Do tego relaxu. do d y sk re tn e j  
g im n as ty k i  na plaży, dodaj  jeszcze co
dzienny szybki 2—3 godzinny spacer  i 15 
do 30 m in u t  kąpieli  w morzu, czy rzece, a 
lepiej jeszcze p ływania,  a pow raca jąc  z u r 
lopu przekonasz  się, że nie tylko w ypoczę
łaś. ale i odm łodnia łaś  i wyładn ia łaś .  Cze
go wszystk im Czyte ln iczkom życzy
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PORADY PRAWNE
Pan Jan Mrożek. — Strzyżowice, pow. Będzin, ul. 
Podwale nr 8

Jest Pan rencistą i posiada Pan mały czteroizbowy 
domek jednorodzinny. Płaci Pan z tego ty tu łu  dwa 
podatki. Jeden — w wysokości 120 zł. w stosunku 
rocznym na rzecz W ydziału Finansowego Pr.P.R.N.
i drugi w  kwocie 72 a', na rzecz Grom adzkiej Rady 
Narodowej. Nie ma Pan pola. jedynie mały plac, tuż 
obok domu. Zapytuje Pan Redakcję jakiego rodzaju 
sa te podatki i z jakiego ty tu łu  są ściągane.

Redakcja uprzejm ie wyjaśnia, że w polskim syste
mie finansowym  istnieje szereg podatków, m ających 
różne znaczenie finansowe. Prawdopodobnie płaci Pan 
podatek gruntow y na podstawie dekretu z dnia 
30.VI.1951 r. Dz. Ust. n r 23, poz. 140 z późn. zmian.

Zapewnienie Pana. że nie jest Pan właścicielem 
gruntu  rolnego, z którego m ożna czerpać pożytki, 
podatek w w nie m iałby uzasadnienia m erytoryczne
go. Redakcja widzi możliwość w yjaśnienia tej spra
wy przez zwrócenie się do obu urzędów z prośbą o 
wyjaśnienie, z jakiego tytułu i na jakiej podstawie 
praw nej są ściągane w w podatki. W przypadku, gdy
by nadal istniały wątpliwości w tym  zakresie prosimy 
uzyskane inform acje od W ydziału Fin. Pr.P.R.N. i 
Gr-R.N. przesłać do Redakcji celem szczegółowego 
wyjaśnienia.

Redakcja dziękuje za uznania i przesyca Panu ser
deczne pozdrowienie wraz z życzeniem pomyślnego za
łatw ienia sprawy.

Mgr J. A. Milaszewicz
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ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pan Jan Pagiela — Bielsko. Za list dzięku
jem y i w pełni podzielamy Pańskie uwagi 
dotyczące naszej okładki. Pow tarzam y się to 
praw da, nie zawsze nasze okładki są takie 
jakie pragnęlibyśm y. Mamy jednak  obiek
tyw ne trudności w zdobyciu m ateriałów  ilu
stracyjnych a w szczególności obrazów o treś
ci biblijnej. Ale mamy nadzieję, że w n a j
bliższym czasie i na tym  odcinku znacznie 
się poprawimy. Nie jest zresztą kanonem , że 
okładka zawsze ma być o religijnej treści. 
Życie wierzącego człowieka także nie upływa 
tylko w kaplicy czy w kościele.

Łączymy pozdrowienia a za rzeczowe uw a
gi podyktow ane życzliwością — dziękujemy.

Pan Zdzisław Wiatrak, zam. w Krakowie- 
Łagiewnikach w swym liście do Redakcji o
pisał nam  sm utny pogrzeb swego sąsiada śp. 
Jakuba Zyly. Pisze p. W iatrak, że Jakub  Ży
ła mieszkał w szopie naw et w czasie mrozu, 
był często głodny, gdyż jako chory nie był 
zdolny do pracy i nikt się ni-m ani jego ży
ciem nie interesował.

Ks. proboszcz łagiew nickiej parafii Zyg
m unt Bubak dopiero po śmierci śp. Zyly do
wiedział się, że on um arł nagle i nie by! u 
spowiedzi.

Mimo więc przyrzeczenia i przyjętej zapła
ty od biednego b rata  nie zgłosił się ks. pro
boszcz do cm entarnej kaplicy, choć rodzina 
zm arłego i zgrsmadzeni ludzie długo na nie
go czekali, aby odprowadził zm arłego na 
miejsce wiecznego spoczynku.

Zjawił się późno w komży i stule i święco
ną wodą raczył poświęcić grób na cm entarzu. 
Proboszcz łagiewnicki już tu na ziemi osądzi! 
zmarłego i wydał w yrok potępiający.

Umarł bez spowiedzi lub bez ślubu kościel
nego. My nie wiemy czy śp. Jakub Żyła w 
ostatniej chwili nie pojednał się z Bogiem, bo 
któż zna tajem nice duszy ludzkiej, nie w ie
my czy cierpieniem  i nędzą fizyczną nie od
cierpiał już tu na ziemi za wszystkie winy. 
nie wiemy czy stan jego duszy różnił się od 
ks. proboszcza -  ale ks. Bubak wiedział o 
wszystkim. My tylko wiemy i to na pewno, 
że gdyby b rat śp. Jakuba Żyły zam iast do 
kapłańskiego serca przemówił do jego k ie
szeni -  wszystkie przeszkody zostałyby usu
nięte a nad grobem wygłosiłby jeszcze po
chw alną żałobną egzortę.

Takie pogrzeby odbyw ają się w całej Pol
sce i podobnych opisów mamy wiele.

To nie tylko wina ks. Bubaka — to także 
w ynika z ciemnoty i zacofania naszego spo
łeczeństwa. Zniewolone przez rzymski Koś
ciół umysły naszego ludu wciąż jeszcze w ie

rzą. że za pieniądze naw et moce niebieskie 
można przekupić, że tylko m agiczna łacina, 
której lud nie rozumie, może człowiekowi do 
nieba drogę utorować.

A przecież w Łagiewnikach wszyscy wie
dzą, że w łaśnie przy ul. Łagiewnickiej w 
K rakow ie mieści się od 30 la t parafia  Koś
cioła Narodowego, która nie jest kościelno- 
handlowym  punktem  usługowym, gdzie k a 
płan nie w arunku je swych kapłańskich czyn
ności ceną i żadną opłatą. A jednak  n ik t tam  
się nie zgłosił — bo tam  po polsku a w n ie
bie tylko po łacinie i po niem iecku mówią od 
czasu Piusa XII, no i tam  sakram entam i nie 
handlują. Wtenczas, gdy w domach polskich 
będzie więcej Nowych Testam entów  niż 
przedwojennych senników i więcej szkół ty 
siąclecia niż obrazów cudownych i m iejsc 
odpustowych — wtenczas na pewno m ieszkań
cy Łagiewnik na ks. Bubaka nie będą długo 
czekali. Łączymy pozdrowienia.

Pan Dr Franciszek Bobra z Kielc w liście 
do redaktora nacz. „Rodziny” Ks. m gr Gor- 
gola polem izuje z treścią artykułu  „Niedługo 
a ujrzycie m nie” i w sposób najbardziej au 
torytatyw ny tw ierdzi, że w wieczór w ig ilij
ny 1959 roku w idział Chrystusa na krzyżu za
wieszonego nad ziemią i słyszał bijące dzwo
ny. Zjawisko to m iało trw ać  okoJo 20 minut. 
Panie Doktorze — trudno w tej m aterii jest 
z Panem  dyskutować. W świetle teologii k a 
tolickiej jest to raczej nie do przyjęcia. T yl
ko z tymi „w idzeniam i1' to jest kłopot od k il
ku wieków. Zawsze kłoś tylko w ybrany ko
goś widzi, a inni grzeszni nie m ają tej łaski.

Przed kilku laty kilka tysięcy ludzi z pow. 
grójeckiego i z innych okolic widziało w 
W arszawie na dachu kościelnym M atkę Bo
ską. Piszący te słowa był siedem razy i w i
dział tylko świecącą się blachę w świetle 
księżyca. Raz gdy głośno objawiłem , że nic 
nie widzę — obrzucono m nie nie bardzo kato
lickimi epitetam i i o mało nie dostałem po 
głowie za chroniczny brak wiary.

Panu Doktorowi jako przyrodnikow i tru d 
no nie ufac. Tylko jesteśm y bardzo ciekawi, 
jak  to bezsporne przeżycie wpłynęło na co
dzienne życie pańskie. Czy zbliżył się Pan 
Doktor do Chrystusa i Jego Kościoła, czy u 
czynił coś wielkiego dla Jego Sprawy, co by
łoby wyrazem Jego Żywej Wiary, aby innych 
do Chrystusa przyprowadzić?

Wiemy z doświadczenia, że ludzie wierzący, 
którzy tylko duchowo z Nim się spotkają, 
zm ieniają swe życie, spieszą z pomocą każ
dem u człowiekowi, Kościołowi — dają żywe 
świadectwo duchowej jedności z Chrystusem. 
Ciekawi jesteśmy, jaki wyraz swej w iary i w 
jakiej formie dał Pan Doktor. A może, Panie 
Doktorze, bo i tak się w tym życiu zdarza, 
że w czasie wieczerzy wigilijnej był jeden 
maciupeński za dużo... Pozdrawiam y serdecz
nie.

C IE K A W O S T K A

BENZYNA ZE SKAŁY

w Salt Lake City, w stanie  Utah, założono 
pierwsze przedsiębiorstwo, k tórego ce lem jest 
eksp loatac ja  benzyny  z kamienia,  zw. gilzom- 
tem. (Specjalnej  odm iany  asfal tu  naturalnego).  
Potężne żyły gilzonitu w miejscowości Bonanza, 
w górach Ulnta.  w s tan ie  Utah. m aja  do 6.6 m 
szerokości i s ięgają na kilkadzies ią t  m etrów  w 
głąb ziemi.

P ró b y  w  fab ryce  doświadczalnej  doprowadziły  
do udoskona len ia  sposobu przeróbki tych  złóż 
węglow odorow ych  na w y s o kook ta now a  benzynę 
i koks o dużej czystości.

Dla w y dobyw an ia  k ruche j  ru d y  sk ons truow a
no specja lne  m aszy n y  hydrauliczne .  J e d n a  z nich,  
m echan iczna  w ręb ia rk a ,  ma obro tow e wrzecio
now ate  ostrza z zębam i z k a rb o ru n d u ,  inna 
w try sk u je  w szczeliny ska ły  s t ru m ień  pod w y 
sok im  ciśnieniem, k rusząc  w ten sposób rude. 
Woda sp łuku je  rudę .  k tóra  p łynąc  w row kach  
w y drążonych  w poziomach sztolni dosta je  sie 
na dno pionowego szybu.

Gilzonit. k tó ry  przede  wszystk im pokruszono 
na grudk i wielkości  grochu  lub  n aw et  mniejsze, 
woda w ilości ponad 1000 li trów na m inu tę  sp łu 
k u je  1 przez ru roc iąg  o średn icy  15 cm przeno
si do raf iner i i  w s tan ie  Colorado. T rasa  ru ro 
ciągu o długośc i 112 km  biegnie orzez przełęcz 
g ó rska  zna jdu jąca  się na wysokości  2500 m i 
przez m osty  wiszące ponad dw om a głębokimi 
wawozami.

Anaędotif
Młoda żona m ów i do męża:
— Pow iedz mi, mój drogi, czy jest coś p ięk 

n iejszego lub w ażniejszego n lt miłość?
— Nie, n ie m a — odpowiada mąż. — Ale 

kiedy będzie obiad?
*

P ew na dama wręcza żebrakow i, k tóry za
pukał do drzwi jej m ieszkania, bardzo znisz
czone spodnie.

— To są spodnie m ojego zm arłego m ęża, pro
szę je  wziąć.

Żebrak obejrzał dokładnie strzępy spodni, 
po czym  pow iedział:

— M ałżonek pani umarł w sam ą porę...
*

Turysta francuski zakupi! w Szw ajcarii pa
pugę. Na granicy celn ik  pow iada do niego:

— Trzeba oclić tego ptaka, proszę pana.
— Oclić? Papugę? — dziwi się  turysta.
— Tak. Bez cła m ożna przew ozić tylko mar

tw e łub w ypchane ptaki.
Turysta patrzy na celn ika, potem  na papu

gę i w zam yślen iu  drapie się za uchem.
— Trudno, mój stary — w oła nagle podej

rzliw a papuga — tylko bez głupich  kaw ałów , 
płaćl

*
P ew ien dyrektor m ów i do sw ojej sekretarki:
— Proszę te listy  poukładać alfabetycznie i 

w yrzucić do kosza!
*

P ew ien  m łodzieniec zwraca się do sw ojej 
sym patii:

— Czy m asz ochotę zjeść ze mną jutro ko
lację?

— O czyw iście, bardzo chętnie.
— W takim  razie um aw iam y się o ósm ej 

w ieczorem  u ciebie.
&

— Kasiu — zw raca się ojciec do sześcioletniej 
córeczki. — W krótce pow iększy się nasza ro
dzina. Co byś chciała: siostrzyczkę czy bra
ciszka?

K asia wzrusza ram ionam i:
— Co z tego, co ja bym  chciała. Trzeba brać 

Jak leci!
*

W m ałym  hoteliku prow incjonalnego m ia
steczka francuskiego zatrzym ał się na noc pe
wien turysta. Rano gospodarz przynosi mu 
śn iadanie do pokoju i m ówi:

— Spał pan w  h istorycznym  pokoju. W 1810 
roku spędził tu Jedną noc Napoleon.

— Ja bym  też dłużej n ie m ógł... — odpow ia
da turysta.

«
Pew ien naukow iec Kupił posiadłość w iej

ską I kazał budować tam y, kopać rowy oraz 
przeprowadzać inne roboty ziem ne.

— Co z tego będzie? — zapytał go jeden z 
przyjaciół.

— Sam Jeszcze nie w iem  — odpow iedział 
naukow iec. — Ale spraw ia mi to w ielką przy
jem ność. N iech pan spojrzy, jak się tu w szyst
ko zm ienia. Na coś w końcu się przyda.

*
Do lekarza pułkow ego zgłasza się żołnierz

i usiłuje go przekonać, że jest n iezdolny do 
dalszej służby w ojskow ej.

— Co wam  jest? — pyta lekarz.
— Mam slaby wzrok. N ie potrafię dojrzeć 

n ieprzyjaciela  z od ległości metra.
Lekarz bada go I m ówi.
— Taaak?! Wpisuję do waszej książeczki: 

zdolny do służby wręcz...

Państw o K ow alscy siedzą w pokoju. Ona 
haftuje serw etkę, on czyta książkę, Po upły
w ie godziny pani K owalska odzyw a się ćo  
męża.

— Przestań powtarzać co chw ilę „dobrze, 
moja droga'*, gdyż już od pól godziny nic nie 
m ówię.

L I P I E C

N 1 V po Zesł. Ducha Sw.,

P
Cyryla, Metodego

8 Elżbiety, Prokopa
W 9 Zenona
s 10 7 Braci Męczenników
c 11 Cypriana, Olgi, P iusa
p 12 Jana, W eroniki
s 13 Eugeniusza, M ałgorzaty

Wydawca: W ydawnictwo Literatury R eligijnej. Redaguje K olegium . Redaktor N aczelny -  Ks. mgr Tadeusz Oorgol. Adres Redakcji 1 Adm inistracji: 
Warszawa, ul. Wilcza 31. Tel. 8-B7-84; 21-74-98. Zam ówienia ] przedpłaty na prenum eratę przyjm ow ane są w  term inie do dnia 15 m iesiąca poprzedzają
cego okres prenum eraty przez: Urzędy Pocztow e, listonoszy oraz Oddziały i  D elegatury „Ruchu". Można również zam ówić prenum eratę dokonując  
w płaty na konto PKO Nr 1-14-147290 -  Centrala Kolportażu Prasy 1 W ydaw nictw  „Ruch", W arszawa, ul. Srebrna 12, Na odw rocie blankietu należy  
podać tytu ł zam awianego czasopism a, czasokres prenum eraty oraz ilość zam awianych egzem plarzy. Cena prenum eraty: kw artalnie -  zl 26, półrocz
nie -  zł 52, rocznie -  zł 104. Przedpłaty na tę prenum eratę przyjm uje na okresy kw artalne, półroczne i roczne Przedsiębiorstw o Kolportażu Wy
daw nictw  Zagranicznych „Ruch" w W arszawie, ul. Wilcza 46 za pośrednictw em  PKO Warszawa. Konto Nr 1-14-147290. czy te ln icy  poza granicami 
kraju m ogą zam awiać tygodnik „Rodzina" za pośrednictw em : Przedsiębiorstw a Eksportu i Importu „Ruch" W arszawa, ul. W ilcza 46: prenumerata  
roczna <li. TCuropy w ynosi: 7 $. 19,70 DM. 23,40 NF 1.13,8 L; prenum erata roczna dla St. Zjednoczonych i Kanady 7 $; prenumerata roczna dla 
Australii £.10.5 ŁA i 20.4 LE.

Zakłady W klęsłodrukowe RSW „Prasa", Warszawa, u l. Okopowa 58/72. Zam. 1298. L-6.

15



KSIĄŻKI
ZBLIZAJA

W dniach 12-26 m aja  1963 r. 
różnobarw ne flagi 29 krajów  
przed Pałacem  K ultury  i 
Nauki i w głównym hallu 
świadczyły, że w  salach w y
stawowych trw a ją  V III Mię
dzynarodowe Targi Książki. 
Przez te  kilka dni 60 000 osób 
odwiedziło sale wypełnione 
tysiącam i książek. Nie tylko 
cudzoziemcy przybyli do gm a
chu Pałacu, ale i polscy księ
garze z całej Polski p rag 
nęli zapoznać się z produkcją 
wydawniczą polską i obcą. 
Stoiska polskie cieszyły się 
w ielkim  zainteresow aniem

cudzoziemców. O randze tych 
targów  świadczyła obecność 
w ielu osobistości rep rezen tu ją
cych obce kraje. Między in 
nymi byli: Sekretarz G ene
ralny Comite Perm am ent des 
Expositions du Livre et des 
A rts G raphigues Francais — 
p. F. Trebinjac, wicemin. 
K ultury ZSRR -  G. W łady- 
kin, am basador ChRL — 
Wang Ping Nan. Nasi dostoj
nicy państw ow i również 
zwiedzali Targi, interesując 
się poszczególnymi stoiskami.

„Uznanie dla naszej grafiki 
książkowej w yraził baw iący 
na Targach wicemin. K ultury  
ZSRR -  G. W ładykin. P od
kreślił on stały widoczny po
stęp w podnoszeniu poziomu 
edytorskiego w ydaw nictw  
polskich. O glądając nasze sto
iska wystawowe — wicemin. 
W ładykin zwrócił specjalną 
uwagę na pięknie wydane 
przekłady dzieł autorów  ra 
dzieckich oświadczając, że 
nasi wydaw cy „wiele robią 
d la popularyzacji literatu ry  
rosyjskiej i radzieckiej”, (cyt. 
za „Życiem W arszaw y”).

Obecny na tegorocznej im 
prezie dyrektor M iędzynaro
dowych Targów Książki we 
F rankfurcie  nad Menem 
(NRF) — p. S. T aubert stw ier
dził, że w arszaw skie Targi 
stały  się platform ą między
narodowych kontaktów  m ie
dzy w ydaw cam i Wschodu i 
Zachodu. U m ożliw iają one nie 
tylko zaw ieranie transakcji 
handlowych, ale w ym ianę 
doświadczeń i rozszerzenie 
międzynarodowej współpracy

wydawniczej. Stw ierdził on 
ponadto, że w arszaw skie T ar
gi są doskonale zorganizowa
ne. U kład ekspozycji jest 
przejrzysty, stw arza możli
wość porów nania dorobku 
edytorskiego poszczególnych 
krajów . W ystawców z NRF 
in teresu je szczególnie polska 
beletrystyka, poezja i lite ra
tu ra  dziecięca — ta  ostatnia 
w yróżnia się piękną szatą 
graficzną.

Targi przyniosły oczekiwa
ne rezultaty . P rzedstaw iciele 
„Ars Polóna” przeprowadzili 
rozmowy z zachodnioniem iec- 
ką firm ą „Langenscheidt” w 
spraw ie eksportu naszych us
ług poligraficznych oraz z 
czechosłowacką „A rtią” — o 
zwiększenie eksportu  polskich 
książek i płyt. Zakończono 
także rozmowy z „Academic 
P ress” (USA) dotyczące um o
wy o przedruki z przedw o
jennych czasopism nauko
wych. Dobiegły końca p er
trak tac je  ze Szwecją w sp ra
wie eksportu naszych usług 
poligraficznych. Angielska 
firm a „M ethuen” (Londyn) 
podpisała z nam i umowę na 
dostawę 1000 sztuk słownika 
angielsko-polskiego. F irm a ta  
in teresu je się również polski
mi książkam i dla dzieci.

Polska książka już nie ty l
ko „pod strzechy” ale i do 
w ielu krajów  w ędruje jako 
nasz trw ały  dorobek k u ltu ra l
ny.

JANUSZ CHODAK

Fot. J. Kuruliszwili

— Ja też chcę podrosnąć


