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C Z T E R N A S 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 A T K A C H

(Do G alatów  5, 16—24)

p  racia: W edług ducha postępujcie, a 
J )  pożądliwościom ciała nie ulegniecie, 
“ Ciało bowiem pożąda przeciw  du

chowi, a duch przeciw  ciału, bo sprzeci
wiają się one sobie nawzajem , abyście 
nie czynili, cokolw iek chcecie. Jeśli duch 
w am i kieruje, nie jesteście pod Zakonem. 
A  jaw ne są uczynki ciała, takie, jak  nie
rząd, nieczystość, bezwstyd, rozpusta, bał
wochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swary, 
zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, od
stępstwa, zazdrości, zabójstwa, pijaństwa, 
obżarstwa i tym  podobne; o których m ó
wię wam, ja k  i przedtem  m ówiłem , że ci, 
którzy takich rzeczy się dopuszczają, kró
lestwa Bożego nie dostąpią. A  owocem  
ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpli
wość, uprzejmość, dobroć, wspaniałom yśl
ność, łagodność, wierność, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość. Przeciw takim  
nie ma Zakonu. A ci, którzy są Chrystu
sowi, ciało swe ukrzyżow ali wraz z na
miętnościami i pożądliwościami.

EWANGELIA
(Sw. M ateusz 6, 24—33)

O n ego czasu. R zekł Jezus uczniom  
swoim: N ik t nie może dw om  pa
nom służyć, bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego będzie m iłował: 
albo p rzy jednym  stać będzie, a drugim  
wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i m a
monie. A  przeto powiadam wam, nie 
troszczcie się o życie wasze, co byście jed 
li, ani o ciało wasze, w  co byście je przy
oblec mieli. Czyż życie nie jest w ażn iej
sze niż pokarm , a ciało niż odzienie? W ej
rzyjcie na p taki niebieskie, że nie sieją 
ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec 
wasz n iebieski żyw i je. Czyście w y nie 
daleko ważniejsi niżli one? 1 kto z was 
przem yśliw aniem  może dodać do wzrostu  
swego łokieć jeden? A  o odzienie czemu  
się troszczycie? Przypatrzcie się liliom  
polnym , jako rosną: nie pracują ani przę
dą. A powiadam  wam , że naw et Salomon  
we w szystk ie j chwale sw ojej nie był tak  
przybrany, jako jedna z nich. Jeśli więc 
traw ę polną, która dziś jest, a ju tro  bę
dzie w  piec wrzucona, Bóg tak przyodzie- 
wa, jakoż daleko więcej was, m ałej wiary. 
Nie troszczcież się tedy mówiąc: co będzie
m y jeść, albo co będziem y pić, albo czym  
się będziem y przyodziewać? Bo o to, 
w szystko poganie się pilnie starają. A l
bowiem wie Ojciec wasz niebieski, że tego 
w szystkiego potrzebujecie. Szukajcież tedy 
naprzód królestwa Bożego i spraw iedli
wości jego, a to w szystko  będzie wam  
przydane.

„N ie  m o ż ec ie  Bogu s łu ż y ć  i m a m o n i e 11.

Bóg i świat, dusza i ciało
A. Sw. Paweł w Liście do Galatów,

którego w yjątek czytamy w dzisiej
szej Mszy św., w sposób zasadniczy mó
wi o duchu jako czynniku pozytywnym, 
i o ciele, jako czynniku negatywnym. 
Również i ewangelia dzisiejsza mówi 
w sposób zasadniczy o Bogu, jako n a j
wyższej pozytywnej wartości, i o m a
monie jako najniższej, najgorszej nega
tyw nej rzeczywistości. Zbyt pochopnie 
jednak postępują niektórzy ascetycy i 
kaznodzieje rzymscy, którzy zarówno z 
lekcji jak i ewangelii dzisiejszej wycią
gają wniosek: wszystko, co dotyczy du
szy jest dobre, co zaś dotyczy ciała jest 
złe; wszystko co łączy się bezpośrednio 
z Bogiem jest dobre, co się łączy ze 
światem jest złe. To jest błędne rozumo
wanie. Bóg jest Bytem-Absolutnym, ist
niejącym wiecznie, niezależnym. Za
równo dusza, jak i ciało pochodzą od 
Boga i same w sobie nie są ani złe, ani 
nie muszą same z siebie rodzić zła. Fakt 
jednak grzechu pierworodnego i nie
obliczalnej sumy grzechów osobistych 
ludzkości w przeszłości i teraźniejszoś
ci um niejszył i umniejsza władzę rozu
mu ludzkiego, osłabił i osłabia wolę 
ludzką. W tej konkretnej rzeczywistoś
ci, o ile człowiek nie jest nastawiony 
na Boga i nie chce Nim żyć, nie chce 
prowadzić czynów swej woli według 
przykazań Bożych, wtedy „ciało pożąda 
przeciw duchowi, a duch przeciw 
ciału” , w tedy trzeba wybierać: Bóg
czy mamona, bo „nie możecie Bogu s łu 
żyć i m am onie” .

B. Ciało należy rozumieć szeroko 
jako świat zła, mamonę jako zło u- 
isobione w pieniądzu. Jeśli w pienią
dzu widzi się skonkretyzowaną sumę 
najwyższych wartości, jeśli i świat, i 
mamonę utożsamia się z ciałem, z kon
kretnie widzianymi wartościami i uw a
ża się jedynie za jedynie istniejące, 
w tedy na tle takiej ideologii ciało może 
rodzić uczynki „takie, jak nierząd, nie
czystość, bezwstyd, rozpusta, bałwo
chwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swa
ry, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, 
odstępstwa, zazdrości, zabójstwa, p ijań
stwa, obżarstwa i tym podobne” Ci zaś- 
którzy kierują się prawodawstwem 
Boga, którzy wyznają ideologię wartoś
ci duchowych, wyższych, nieprzem ija
jących, których motywem postępowania 
są wartości wyższe, duchowe, a nie ty l
ko m ateria, nie tylko pieniądz i jego 
sojusznicy — wtedy owocem takiego 
ich duchowego nastawienia w stosunku 
do siebie i ich otoczenia może być i 
jest: „miłość, wesele, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, 
łagodność, wierność, skromność, w strze
mięźliwość, czystość". „Nie możecie 
Bogu służyć i mamonie1*. Nie możecie 
służyć Dobru i Złu!

1. Dla człowieka wierzącego najw yż
szą normą teoretyczną i praktyczną jest

Bóg. Z Nim łączy też człowiek w ierzą
cy bezpośrednio czy pośrednio wszyst
ko, tak, wszystko. Nawet w myśli nie 
jawi się dylem at: Dobro czy Zło, nie 
ma mowy o podziale serca i umysłu, 
tylko Dobro jest motywem i kryterium  
postępowania. Rzeczywistością, a nie 
frazesem tylko jest treść przykazania: 
„Będziesz miłował Pana Boga twego 
ze wszystkiego serca twego, i ze wszyst
kich sił twoich" (Mr XII, 30). Zdaje 
sobie sprawę ze słuszności słów św. Paw 
ła: „Co za uczestnictwo sprawiedliwości 
z nieprawością. Co za towarzystwo 
światłości z ciemnościami, albo co za 
zgoda Chrystusa z Belialem"? (II Kor. 
VII, 14). Człowiek uznający Boga za 
najwyższą wartość, człowiek nie uzna
jący nawet istnienia Boga, ale widzący 
słuszność w swoim światopoglądzie, w 
którym  jednak nie mamona, ale w ar
tości duchowe, nieprzemijające: Służba 
ludzkości, Ojczyźnie, walka o pokój, 
o postęp, o pomyślność innych i swoją, 
wie, że nie może być prawdziwym so
jusz Dobra ze złem, że nie można słu
żyć Bogu — Dobru i złu — mamonie, 
„bo żaden nie może dwom Panom słu
żyć, bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował, albo przy 
jednym  stać będzie, a drugim wzgar
dzi".

2. Dla człowieka nie uznającego 
słuszności i konieczności służby Bogu, 
służby upowszechnienia duchowych 
wartości nieprzem ijających, tarzającego 
się w złu i jego sojusznikach: kłam 
stwie, nieróbstwie, złodziejstwie, pi
jaństwie, w mamonie, w rzeczach prze
mijających, cielesnych — panem jest 
zło. On też, dopóki jest sprzym ierzeń
cem zła, nie może służyć wartościom 
wyższym: Bogu, Ojczyźnie, Dobru,
fięk n u , Prawdzie. Dla pieniędzy zrobi 
on wszystko! W Piśmie Sw. czytamy: 
„Nic nie jest złośliwszego niż miłować 
p eniądze, bo taki człowiek i duszę swą 
m i sprzedajną“ (Ekkl. X, 10).

C. Chciejmy służyć Dobru. Niech 
Bóg, Ojczyzna, Dobro nieprzem ijające 
będzie hasłem naszego życia. Kto słu
ży Bogu, kto służy Dobru żyje uczciwie, 
sumiennie, ma szacunek władz, miłość 
bliźnich i może być przekonany, że na 
nim sprawdzają się słowa Pisma Sw., 
mówiące o trosce Stwórcy o wszystkich, 
nie tylko o liliach i ptakach, ale daleko 
więcej o ludziach. Żyjmy uczciwie, 
pracowicie, służmy Dobru, Pięknu, 
Prawdzie, a w tym  wszystkim my w ie
rzący pam iętajm y przede wszystkim o 
słowach naszego Zbawiciela z dzisiej
szej ewangelii: „Szukajcież tedy na
przód Królestwa Bożego i spraw iedli
wości jego, a to wszystko będzie wam 
przydane” . Amen.

Ks. Bp MAKSYMILIAN RODE
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Powiedział ktoś kiedyś, że k a ż d y  
Katolik ma trzy m atki: rodzoną, 
która życie mu dala, wychowała, 
duchową, czyli Kościół, który nas 
rodzi dla życia laski, pokoju i 
miłości chrześcijańskiej oraz 

Maryję, Która jest pochodnią cnót i orędow 
niczką u Boga. Dużo praw dy zawiera to ano
nim owe powiedzenie i dużo kryje się w  nim 
istotnej dla chrześcijanina treści. Tę treść 
przypom ina swym dzieciom, swym w iernym , 
M atka-Kościół w  dniu. w  którym  litu rg ia 
wspomina nader doniosłą rocznicę narodze
n ia M aryi — Matki.

Było to przypuszczalnie 1980 la t te m a  
W ubogiej i mało znanej rodzinie izrael
skiej Joachim a i Anny — głoszą apo
kryfy — przyszło na św iat dziewczę, k tóre
mu nadano imię M aryja. Nie towarzyszyły 
temu wydarzeniu żadne znaki szczególne, nie 
było rozgłosu w Jerozolimie, gdzie Joachim  
i Anna zamieszkiwali. Życie stolicy Izraela 
toczyło się swym utartym  sposobem, m yśla
no ciągle o wybawicielu z politycznej n ie d o 
li. z upragnieniem  oczekiwano czasów m es
jańskich i snuto w  oparciu o te nadzieje n a j
fantastyczniejsze perspektywy. Nikt nawet 
nie dostrzegł, jak bliskie jest spełnienie się 
proroctw  m esjańskich, gdy na 14—15 lat przed 
narodzeniem  M esjasza przyszła na św iat Jego 
m atka — M aryja. Dana w czasach prehisto
rycznych, a zaw arta w Genezie (3.15) ob ie t
nica Boża o Mesjaszu zaczynała kiełkować. 
Zanim  wzeszło „Słońce Sprawiedliwości" — 
Jezus, zajaśniała pełnym nadziei blaskiem  
Ju trzenka — M aryja, M atka Jezusa i M atka 
nasza.

II. W rozw ijającej się w ostatnich latach 
czci Matki Boskiej łatw o można zaobserwo
wać istnienie pewnej rozbieżności pomiędzy 
teologią naukową a codziennymi form am i 
kultu, opartym i raczej na uczuciu aniżeli na 
gruntow nych teologicznych podstawach. Już 
św. P iotr K anizjusz spostrzegł, tę rozbieżność 
i był nią w yraźnie zaniepokojony. Niestety, 
rozbieżność ta  w  naszych czasach przybiera 
niekiedy rozm iary wprost zastraszające.

K ult M atki Boskiej — ta najbardziej cha
rakterystyczna a zarazem jedna z najp ięk
niejszych cech religijności polskiej — prze
jaw ia się we wznoszeniu św iątyń pod Jej 
wezwaniem, w w ielkiej ilości pielgrzym ek 
do miejsc wsławionych Jej cudami, w sta 
wianiu figurek i obrazów Matki Boskiej na 
każdym skrzyżowaniu dróg i niem alże w  
każdym polskim domu. P ieśni religijne, tra 
dycyjne zwyczaje, litera tu ra  i liczne przy
kłady z naszej rodzimej historii są przesiąk
nięte kultem  m aryjnym .

Jednakże ten kult przejaw ia się głównie 
w zew nętrznych m anifestacjach i nie ma 
większego wpływu na w ew nętrzne życie za
równo poszczególnych katolików, jak  i całych 
grup naszego społeczeństwa. Przeciwnie, kult 
m aryjny nab iera w poszczególnych w ypad
kach cech graniczących z zabobonem, przez

MARYJA-MATKA
co traci łączność z całokształtem  w iary  i 
nauki katolickiej. Taki kult daje pewnym 
grupom ludzi o swoistej intelektualnej struk 
turze niew ielką dozę nastrojowych wrażeń, 
lecz nie zapewnia przeobrażenia człowieka.

Tymczasem dzisiejszy człowiek — mówię
0 ludziach myślących rzetelnie i trzeźwo — 
potrzebuje raczej nie nastroju, nie dewocyj- 
nych wzruszeń, irracjonalnych odruchów, czy 
politykierstw a pod płaszczykiem m aryjnych 
nabożeństw , lecz mocnego oparcia dla swego 
życia nadprzyrodzonego, dobrego wzoru i 
przykładu dla swego postępowania. Dzisiej
szy katolik  podświadomie wyczuwa, że to 
wszystko może znaleźć w Matce Bożej, d la 
tego garnie się do Niej, oddaje Jej cześć
1 chętnie uważa się za Jej dziecko. Zapytany
jednak o pobudki skłaniające- go do takiej 
postawy, przytacza najczęściej na jej uzasad
nienie parę mglistych komunałów, gdyż nie 
wie i nie rozumie, że celem, dla którego M a
ry ja  przyszła na świat, było dokonanie dwóch 
podstawowych dla ludzkości dzieł: dzieła
W cielenia i dzieła Odkupienia.

O Matce Boskiej nie powinno się mówić 
ani pojmować Jej w oparciu o sam o tylko 
uczucie albo o sam wyłącznie rozum p ierw 
sze bowiem doprowadzić może do form  kultu 
bałwochwalczego,' drugi zas do racjonalizm u 
i sceptycyzmu. K ult m ary jny  wńnien być pod
budowany rzetelnym i przesłankam i dogma- 
tyczno-rozumowymi i ożywiony nowymi p rą 
dami, których domaga się struk tu ra  in te lek 
tualna i duchowa współczesnego chrześcija
nina — katolika

Pobożność, k tóra będzie tylko wyciskać łzę 
z oka, a  nie potrafi zmienić na lepsze posta
w y rodzinnej i społecznej katolika, nie na 
wiele się przyda. Dlatego tak należałoby 
czcić M aryję, tak o Niej nauczać, aby kult 
m aryjny budził, utw ierdzał i pogłębiał wiarę.

Pozycja M atki Boskiej w struk turze teo
logii chrześcijańskiej domaga się um iaru i 
przestrzega przed przesadą: ośrodkiem kultu 
pozostanie zawsze w kościele Eucharystia — 
M aryja zaś i Jej, choćby najcudow niejsze 
obrazy, w inny do tego ośrodka raczej prow a
dzić, aniżeli zajmować jego miejsce. Umysło- 
wość młodego pokolenia coraz bardziej 
utw ierdza się w  przekonaniu takim , jakie 
znamy z anegdoty, gdy na pytanie, czy Jezus 
Chrystus był Bogiem, odpowiedziało dziecko 
katechecie: Jezus Chrystus — nie wiem, ale 
M atka Boska na pewno.

III. Ludzie zw racają się do M atki Boskiej
0 pomoc w swych doraźnych kłopotach i 
trudnościach, najczęściej czysto doczesnych, 
stw arzając z instytucji m aryjnej coś w  ro
dzaju pogotowia ratunkowego, a nie pojm u
ją  Jej jako  Tej, która przede wszystkim 
prowadzi do pojednania z Bogiem i zbaw ie
nia. Jednym  to jak  najbardziej odpowiada
— innych zaś atm osfera sentym entalizm u, 
egzaltacji i mdłej cudowności odstrasza od 
kultu Matki Boskiej. Dlatego najważniejszym  
krokiem na drodze do zbliżenia M atki Boskiej 
do współczesnego człowieka będzie n iew ątpli
wie zrezygnowanie z deklam acji o Matce 
Boskiej w formie kwiecistych komunałów, 
pod którym i kryje się zazwyczaj b rak  do
statecznej w iedzy o Niej, a  w prow adzenie 
w to miejsce opartych o naukę Pism a św.
1 Tradycję istotnych dla chrześcijańskiego 
kultu m aryjnego treści.

Nie chodzi oczywiście o głoszenie z am bon 
trak tatów  teologicznych o Matce Boskiej, lecz 
z całą pewnością pora ju ż  wyjść poza m gli
ste ogólniki i patetyczne a puste w  treści 
okrzyki stosowane w  ubiegłych wiekach. Do 
tego zachęcają i to, jako  istotę nabożeństwa 
maryjnego, uw ypuklają głosy trzeźw o i rze
czowo myślących teologów. Dlatego też i 
Kościół Polskokatolicki ucząc swych w ier
nych miłości do Maryi — Matki, przestrzega 
ich przed przesadą, przed tan ią  dewocją, 
przed form am i bałwochwalczego kultu  i ta- 
lizmanicznością. Nade wszystko zaś uczy. że 
na nic nie przyda się najżarliw sze zew nętrzne 
nabożeństwo do Bogarodzicy, jeśli w  parze 
z nim  nie pójdzie zachowanie woli Jej Syna
— Jezusa Chrystusa, zaw artej w  nauce ew an- 
gelijnej: nauce o miłości wzajem nej, pokoju 
i sprawiedliwości.

Ks. d r A. NAUMCZYK

F A K T Y  I W Y D A R Z E N I A

Światowa opinia publiczna 
zgodna jest co do tego. że poro
zum ienie w spraw ie nuklearnej 
o tw iera przed negocjacjam i roz
brojeniow ym i nowe perspekty
wy. W w yniku realizacji zasad 
układu moskiewskiego o tw arta  
jest spraw a w ym iany m isji w o j
skowych między siłami NATO i 
siłam i U kładu W arszawskiego, 
stacjonującym i na terenie NRF i 
NRD oraz zamrożenie lub reduk
cja budżetów wojskowych, jak 
również omówienie praktycznych 
środków, zdolnvc . do w yelim i
now ania niebezpieczeństwa nie- 
rpodziewanego ataku. Dezatomi- 
zacja różnych regionów, o czym 
się mówi na Zachodzie, będzie 
konsekw entnym  rozwinięciem 
tez zaw art- ch w porozumieniu 
m oskiewskim , pod którym  poło
żyło już podpisy 60 państw . W

tym  stanie rzeczy tzw. „Plan 
Rapackiego” uw ażany jest za 
najbardziej tw órczą koncepcję 
dotyczącą uregulow ania proble
mów europejskich.

Ale św iat to nie tylko Europa. 
W Afryce jesteśm y św iadkam i 
niezwykle ciekawych wydarzeń. 
A lgieria przeżywa kryzys. Ben 
Bella dąży do jednoparty jnych 
rządów. P rzeciw staw iają się te 
mu przedstaw iciele burżuazji 
algierskiej.

W Dakarze obradow ali m ini
strow ie spraw  zagranicznych 
krajów  afrykańskich  należących 
do utw orzonej przed dwoma 
m iesiącami, na panafrykańskiej 
konferencji w Addis Abebie. 
O rganizacji Jedności A frykań
skiej (OJA). Celem tej konferen
cji było zacieśnienie w spółpracy 
i realizacja postanow ień powzię
tych uprzednio.

Jedność działania A frykanów  
odczuje w najbliższej przysz
łości dyk ta to r portugalski Sa-

lazar. Etiopia zapowiedziała 
wniesienie do ONZ spraw y 
Angoli oraz represji stosow a
nych wobec M urzynów przez 
rząd Południowo - A frykańskiej 
Republiki. Zanosi się na uchw a
lenie przez ONZ sankcji wobec 
Portugalii oraz Republiki Poł.- 
A frykańskiej. Polegać one będą 
na zakazie handlu z tymi dw o
ma krajam i, zaprzestaniu  tra n 
sakcji bankow ych i zamknięciu 
portów oraz lotnisk dla statków

sam olotów tych państw .
W K ongo-Brazzaville ustąpił 

prezydent Youlou. Władzę w tym 
k ra ju  przejęła arm ia a następ
nie tym czasowy rząd. Rozwiąza
no parlam ent. Tak więc skoń
czyły się uzurpatorskie rządy 
b. księdza katolickiego, znaczone 
m orderstw am i i w ięzieniami. 
Pod naciskiem sił dem okratycz
nych krw aw y dyktator z Braz- 
zaville m usiał ustąpić i został 
internow any.

W Syrii obserw ujem y nowy

zw rot w kierunku  jedyno- 
w ładztw a. Po ustąpieniu gen. 
L uaja Atasiego, naczelnego do
wódcy syryjskich  sił zbrojnych i 
przewodniczącego Narodowej 
Rady Rewolucji Syryjskiej, oba 
te stanow iska objął gen. Amin 
Hafez „mocny człowiek” partii 
Baas, który w  ten sposób dyspo
nuje pełnią w ładzy dyktatorskiej. 
W pierwszym  oświadczeniu gen. 
Hafez zaatakow ał ZRA i prezy
denta Nassera, k tóry  aktualnie 
prow adzi bardzo ożywioną kam 
panię na rzecz przyw rócenia 
jedności św iata arabskiego.

Stosunki w  Indii są uważnie 
śledzone przez cały świat. P re 
m ier N ehru znajduje się jednak 
w szczególnie trudnej sytuacji. 
Po raz pierwszy w dziejach n ie
podległej Indii zgłoszony został 
w niosek o votum  nieufności dla 
prem iera. Reakcjoniści hinduscy 
podnoszą głowę.

(O )
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Z WIZYTĄ W MOCZYDLE ►

W PARAFII MATKI BOSKIEJ NI

Nie znoszę bicia dzwonów. M ają one 
w sobie coś ponurego, coś co nasuwało 
mi m yśli o żałobie. Tym jednak  r a 
zem długo w słuchiw ałem  się wT sreb
rzysty dźwięk sygnaturki. Metaliczny, 
czysty glos, jak  najm ilsza melodia w ita 
mnie, gdy m ijałem  pierwsze zabudow a
n ia  wsi. N iedziela pełna słońca, spod 
pułapu błękitnego nieba dobiega kon
cert m uzykalnych skowronków.

Wokoło śliczna panoram a polskiej 
wsi otoczona żywą obw olutą soczystej 
zieleni. Z kolorowych chat wychodzą 
w  kolorowych strojach ludzie spiesząc 
za głosem sygnaturki. Na placu przed 
kaplicą robi się gwarno. N a ławce pod 
m alowniczą brzozą siedzi kilku sta
ruszków, trzym a w  ręku „Rodzinę”. Ca
ły tydzień czekają n a  tygodnik, kochają 
go jak  najlepszego przyjaciela, który 
ma im  ty le do powiedzenia. Ilość sprze
daw anych egzem plarzy świadczy n a j
dobitniej o praw dzie tych słów. Rozpo
czyna się suma. Pieśni jedna po drugiej



EUSTAJĄCEJ POMOCY

biegną przez wieś, żarliw e słowa o M at
ce Bożej poruszają serca tych, którzy 
jeszcze dziś staną przed progiem p raw 
dy Polskokatolickiego kościoła, wierzę, 
że i oni jak  mnie odnajdą drogę do 
wyzbytej zakłam ania prawdy, i śmiało 
nie poprzez opłotki, słuchać będą słów 
Bożych w ypowiedzianych przez żywego 
człow ieka-kapłana. Z przejęciem  słu
chałem  kazania a w ygłaszał je  czło
wiek, k tórem u „nadludzie” w ypisali na 
ciele sw oją ideologię.

Człowiek ten nie załam ał się, zbity 
do nieprzytom ności, pozbawiony zdro
wych płuc, zębów, wiedział, że nie moż
na się poddać — był kapłanem . Jakże 
mocno i pięknie brzm ią w  ustach tego 
duszpasterza słowa o miłości bliźniego,
0 miłości tych, którzy w yrządzają nam  
krzywdę, by przez tę miłość zrozumieli, 
że ty lko ona jest najtrw alszą  ostoją 
wszystkiego co jest na ziemskim pa
dole.

M isja jak ą  ma do spełnienia Ks. pro- 
ooszcz w  Moczydle w ykracza daleko’ 
poza ram y norm alnego toku obow iąz
ków. Tu w łaśnie przed w ielom a laty  
przyszedł na świat pierwszy polski b is
kup Kościoła Narodowego Franciszek 
Hodur. Jego słowa mówiące o pow sta
niu para fii polskokatolickiej w Jego 
rodzinnej wsi znalazły realne pokrycie
1 dlatego w łaśnie praca duszpasterska 
Ks. prob. Eryka Cetlawy jest tym  b a r 
dziej trudna i. w ym agająca wielu w y
rzeczeń i poświęceń.

P arafia Polskokatolicka w  Moczydle 
jest nowa. pow stała ona zaledwie dwa 
lata temu, ale mimo tak krótkiego cza
su widoczny jest już dziś ogrom pracy 
włożonej w  jej ^prowadzenie. Mimo 
wielu trudności, parafię w Moczydle 
zaliczyć można śmiało do jednej z n a j

bardziej aktywnych. Przede w szystkim  
sama kaplica urzeka każdego w prost 
n ieskazitelną czystością i estetyką. Jest 
to najlepszym  świadectwem  współpracy 
między proboszczem i wyznawcam i.

Przy parafii czynne jest aktyw nie 
działające Koło M inistrantów . Ks. p ro 
boszcz ze swymi parafianam i urządza 
częste wycieczki do pobliskich a t r a k 
cyjnych miejscowości, W yznawcy sami 
w ykonali drogę łączącą kaplicę z w ie j
ską drogą do krzyża, k tóry  ma w p rzy 
szłości stanąć na p lacu gdzie będzie b u 
dowany kościół. Kaplica mieści się jesz
cze w pryw atnym  domu p. S tefana P i
w ow arczyka, k tóry  jako gorliwy w y
znawca przydzielił na ten cel cały swój 
dom m ieszkalny. P arafia  w Moczydle 
liczy dziś ponad trzystu  wyznawców. Z 
każdym  dniem rosną jej szeregi. Ludzie 
odnajdują prawdę-.

ZBIGNIEW MARSKI

1. Sygnaturka wzywa na Mszę św.
2. Ks. prob. Eryk Cetlawa odpraw ia 

Mszę św.
3. Ksiądz proboszcz przy pracy
4. Duszpasterz w rozmowie z 92-let- 

nim  wyznawcą Józefem Poradą
5. Ks, Cetlawa zawsze znajdzie chw i

lę czasu na rozmowę z wyznawcam i
6. Ksiądz proboszcz sam osobiście po-' 

m alował ściany kaplicy
7. — 8. Podczas Mszy św.
9. M inistranci kolportują KTI „Ro

dzinę”.
10. A teraz przeczytam y, co się dzie

je w innych parafiach naszego Kościoła



Z CYKLU:
„POZNAJEMY

HISTORIĘ
PAPIESTWA"

KTÓRYM Z KOLEI PAPIEŻEM

Pytanie to wydać się może co najm niej 
zbędne, skoro Polskie Radio i Telew izja za
pewniły nas, że Pawe! VI jest dwieście sześć
dziesiąt iT trzecim papieżem rzymskim. Jed 
nakże fi. mo największej sym patii oraz sza
cunku dla tych instytucji śmiemy w ątpić w 
prawdziwość tej inform acji zaczerpniętej 
przypuszczalnie ze źródeł watykańskich, k tó 
re nie w ytrzym ują naukowej krytyki. W cią
gu dziew iętnastu wieków istnienia rzym skie
go papiestwa ilość, kolejność i chronologia 
(okres pontyfikatu) papieży ulegały stałym  
zmianom, ponieważ w tej dziedzinie nigdy 
nie było historycznej pewności.

Z pierwszych czterech wieków historycy 
posiadają kilka spisów papieży, lecz każdy 
spis podaje inną ilość, kolejność i czas „pa
now ania” rzymskich biskupów

I tak spis liońskiego biskupa Ireneusza ży
jącego za panowania cesarza Septym iusza Se
w era (193—211) zapewnia, że dwaj najsław 
niejsi Apostołowie, P io tr i Paweł, zakładając 
Kościół w Rzymie, pozostawili dozor nad 
nim Linusowi. po k tórym  następow ali: K le- 
tus, Klemens, Ewaryst, A leksander, Sykstus. 
Telesfor, Hyginus, Pius, Anicet, Soter i Eleu- 
teros. Ale w tym  samym czasie piszący Ter- 
tulian (afrykański adw okat) tw ierdził, że 
kościelną gminę w Rzymie zakładali trzej 
Apostołowie: P iotr i Paweł i Jan, a zaraz po 
nich pierwszym  papieżem został Klemens, 
a nie Kletus. T ertu liana poparł rzymski teo
log z IV wieku, św. Hieronim. Jeszcze ina
czej kolejność pierwszych papieży przedsta
wił w IV wieku „Katalog L iberiański" spo
rządzony podobno na polecenie papieża Li- 
beriusza (353—366) — a więc już całkiem 
urzędowo. Oto według tego ..Katalogu" imio
na kolejnych papieży: P iotr, Linus, Klemens, 
Kletus, Anaklet, Ewaryst, A leksander, Syks
tus, Telesfor, Hyginus, Pius. Soter, Eleuteros 
itd.

W tym  ..Katalogu" zw racają uwagę dwa 
momenty: a) Inna niż u Ireneusza kolejność 
papieży, gdyż np. Klemens znalazł się po Li- 
nusie a nie po Kletusie, a natom iast po Kle- 
tusie umieszczono A nakleta. zaś po Piusie 
opuszczono Aniceta. b) Spotykam y się tu z 
przesadną i wprost niewiarygodną dokład
nością w określaniu długości „rządów" każ-

JEST PAWEŁ VI?
dego papieża np. Linus m iał być papieżem 
przez 11 lat, 3 miesiące i 12 dni, Klemens 
przez 9 lat, 2 miesiące i 10 dni, K letus — 12 
lat, 1 miesiąc, 11 dni. A naklet — 12 lat, 10 
miesięcy i 7 dni. T aka dokładność jest 
śmieszna dlatego, że w nikliw i badacze mieli 
i m ają trudności z ustaleniem  samej ilości 
oraz czy bodaj naw et z imionami papieży — 
więc po co taka dokładność niczym nie udo
kum entow ana?

Dodajmy od razu, że ostatnio najnowszy 
spis papieży ogłoszony w „Annuario Ponti- 
ficio'’ z 1958 !s. 7—23) zignorował ..Katalog 
Liberiański”, gdyż m. in. w prost orzekł, że 
Kletus i A naklet to jedna osoba, którą nale
ży umieścić po Linusie a przed Klemensem. 
Ale i na to brak dokumentów. Osiemnaście 
la t przed ukazaniem  się oficjalnego k a ta
logu watykańskiego, czyli w 1940 roku W ło
si opublikowali w Mediolanie spis papieży 
pt. „Tutti i Papi — Da S. P iętro a Pio XII 
Cronologiav. Kolejność i chronologia w tym 
dziele nie przypom ina żadnej innej. Oto ze
staw ienie katalogu watykańskiego z medio
lańskim  co do piewszych siedmiu papieży:

Katalog w atykański

1. Piotr zm arł w 64 roku
2. Linus 67—76
3. Anaklet (Kletus) 76—88
4. Klemens 88—97
5. EwaryGt 97—105
6. A leksander 105—115
7. Sykstus 115—125

Katalog mediolański

1. P iotr 42-67
2. Linus 67—78
3. Kletus 78-90
4. Klemens 90—100
5. A naklet 100-112
6. Ew aryst 112-121
7. A leksander 121—132

Już z tego zestaw ienia w yraźnie widzimy 
różnice co do kolejności i dat „panow-ama 
pierwszych tylko siedmiu papieży

Nie sądźmy jednak, że poważne rozbież
ności w tym  względzie ograniczają się tylko 
do pierwszych wieków chrześcijaństw a. Spo
strzec je można niem al w całej historii p a
piestwa. bo np. w edług katalogu w atykań
skiego papież Pius X II był z kolei 261 pa
pieżem, według katalogu mediolańskiego 262, 
katalog zaś sporządzony w  1936 r. w  Pozna
niu przez wydawców „Dziejów papieży" każe 
wierzyć, że był to papież 266. Cyfry te zresz
tą  nie mówią wszystkiego, ponieważ oprócz 
tzw. ,,legalnych’' papieży byli też papieże 
..nielegalni" czyli antypapieże. O tę legalność 
czy nielegalność toczyły się i nadal się toczą 
wśród historyków spory tak, że pewne grupy 
uczonych uw ażają niektórych antypapieży za 
legalnych papieży, natom iast drugie grupy 
odrzucają takie stanowisko i m ają swoich 
legalnych i nielegalnych papieży. Wiadomo
— dla przykładu — że wspomniany katalog 
poznański zna 31 nielegalnych pontyfikatów, 
katalog mediolański — 37, a  w atykański — 39, 
przy czym imiona antypapieży nie są iden
tyczne.

W zasadzie należałoby się trzym ać w tym  
względzie katalogu watykańskiego z 1958 r., 
lecz są w nim  rzeczy, które jego powagę 
znacznie obniżają. I tak  nie trzeba być teo
logiem, by wiedzieć, że w jednym  czasie, czyli 
równocześnie mógł być tylko jeden papież 
legalny a nie trzech. Tymczasem katalog 
cgioszony w „Annuario Pontificio’1 1958 ka
że wierzyć, że w 1045 roku było trzech pa
pieży legalnych równocześnie, a to: Bene
dykt IX, Sylwester III oraz Grzegorz VI. Do
dajmy. że zdaniem specjalistów w atykańskich 
Benedykt IX był legalnym papieżem trzy razy, 
mianowicie w latach 1033—1044. w 1045 (ra
zem z dwoma innymi) oraz w latach 
1047—1048. Pierwszy raz był papieżem 146-tym 
drugi raz 148, a trzeci 151. A przecież to je
den i ten sam człowiek. Nie było więc w owych 
latach trzech papieży, lecz jeden. Na zakoń
czenie przypomnijmy, że w oficjalnych kata
logach w atykańskich z lat ubiegłych było 
wielu papieży, których obecnie już nie ma. 
Dla przykładu wymieńmy fak t istnienia w 
katalogach watykańskich od X III do XVI 
wieku imienia papieża-kobiety mianowicie 
Joanny noszącej imię Jana VIII w latach 
855—858. Na ten tem at rzymskokatolicki au
tor „katalogu poznańskiego’’ stw ierdza, że 
w oficjalnych spisach papieskich imię pa- 
pieżycy ..Jcanny'' figurowało przez trzy w ie
ki. Jak  więc odpowiedzieć na postawione w 
tytule pytanie? Tylko bardzo ogólnikowo. 
Miano .vicie obecny papież Paw eł VI mcże 
jest z kolei ponad 260, a może i 270. Pewności 
naukowej nie ma tu  żadnej.

Ks. d. 3. WŁODARSKI

W miesiącu wrześniu pam ięta
my o W arszawie i myślami bieg
niem y w tedy do tego 446 km- 
skraw ka ziefni leżącego w  cen
trum  Kotliny W arszawskiej, po 
obu brzegach środkowej Wisły, 
aby oddać cześć naszej Stolicy

i i

Początków' W arszawy nie zna
my. Ukazuje się ona naszym 
oczom od razu jako znaczna osa
da, w  której mieszka książę ze 
swoim dworem Pewne już źród

ła o W arszawie datu ją się od r. 
1338 A kta z r. 1339 nazyw ają 
W arszawę w'ioską. Już w d ru 
giej połowie XIV w. W arszawa 
nazwana jest przez swoich ksią
żąt miastem  i posiada radę m ie j
ską. W r. 1596 Zygmunt III W a
za przeniósł stolicę z Krakowa 
do W arszawy i od tej chwili d a
tu je się szybki rozw7ój miasta.

W czasach panow ania ostat
niego króla polskiego S tanisła
wa Augusta Poniatowskiego, 
W arszawa europeizuje się. Zo
sta je założony teatr, redakcje 
pism, „Collegium Nobillium", 
szkoły. Prezydent Jan Dekert 
walczy o praw a dla mieszczan 
warszawskich. W okresie niew o
li. lud W arszawy zrywa się w ie
lokrotnie do walki. Na w ezw a
nie Kościuszki w ystąpiła W ar
szawa w spraw ie całego narodu 
i przez czas . pow stania odgry
wała rolę ośrodka strategiczne
go. Po upadku pow stania W ar
szawa na krótko ustępuje z w i
downi dziejowej. W okresie n a 
poleońskim W arszawa znowu 
wychodzi na w idownię jako sto
lica tzw „Księstwa W arszaw 

skiego". W okresie pow stania 
listopadowego Warszaw-a walczy 
z przemocą zaborcy. Opiewa o 
tym  poeta
Warszawa jedna t wo je j  mo c y  nie

urąga.
Podnosi  na cię rękę i koroną  ściąga — 
Koroną  Kaz imierzów.  Chrobrych  z 

t w o j e j  głowy.

Walczą mieszkańcy Warszawy 
w czasie Wiosny Ludów, po
w stania styczniowego, a także 
w czasie ostatniej wojnv — w r. 
1944.

☆

Zaraz po w ojnie przystąpio
no do odbudowy a następnie 
i rozbudowy przemysłu, który 
koncentruje się głównie w dziel
nicach- Żerań, Kolo, Służewiec, 
Tarchom in, Żoliborz, Grochów?. 
Wola. Warszaw-a jako ośrodek 
przemysłu skupia przemysł m e
talowy, elektrotechniczny, cera
miki technicznej, poligraficzny 
przyrządów i aparatów  precy
zyjnych, farmaceutycznych, o- 
dziejowy, spożywczy, drzewny, 
samochodów osobowych

Po oswobodzeniu W arszawy 
podjęto planowo odbudowę 
miasta. Powstały nowe osiedla: 
M ariensztat, Muranów, M arszał
kowska Dzielnica M ieszkaniowa, 
Miynow', Praga I i P raga II, 
Grochów i inne. Odbudowano 
zniszczone mosty, powstała T ra 
sa W—Z i N—S, Pałac K ultury 
i Nauki, P ark  K ultury na Po
wiślu, poszerzono ilość traw n i
ków. powiększono tereny sporto
we. (Stadion Dziesięciolecia).

☆

Rok 1963. W arszawa bogatsza 
jest w nowe osiedla, ulice, obiek
ty i gmachy. W arszawa z każ
dym dniem  staje się coraz pięk
niejsza. Ale odbudowa i budowa 
W arszawy jest dziełem nie tylko 
warszawiaków, jest spraw ą ca
łego narodu. Zabliźniają się ra 
ny zadane W arszawie przez w oj
nę, tu i ówdzie sterczą jeszcze 
gruzy, lecz w krótce i one znik
ną, bo naród polski kocha swo
ją Stolicę. (g)

N A S Z A
S T O L I C A
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Z murów m iast, z ciasnych mieszkań dzie
ci i młodzież przeniosła się w bezdroża la
sów, gór, pól i łąk. Nad rzeki i jeziora. Roz
biegła się po wszystkich zakątkach ziemi oj
czystej.

W ędrują po ścieżkach T atr wysokich, gdzie 
nad iglicami skał dum ny orzeł rozw ija swe 
skrzydła. Gdzie huczą srebrne wodospady 
i niby pawie oka drzem ią w m ajestacie ciszy
i powagi staw y i jeziora.

Poznaw ają malownicze Pieniny z cudow
nym przełomem Dunajca, gdzie łagodne po

wietrze przesycone żywicą lasów, ożywczym 
tchnieniem  w pada w płuca człowieka.

Zwiedzają Beskidy i Bieszczady. Tu może
my jeszcze spotkać dziewicze lasy, tu na ze- 
suwiskach skalnych rośnie jeszcze jak w T a
trach limba, tu panem  sytuacji jest jeszcze 
niedźwiedź, wilk, ryś, żbik i jeleń.

W ypłynęły kajakam i i żaglówkami na je 
ziora Szw ajcarii Kaszubskiej. Ileż tu  p rze
ślicznych widoków! Doliny szeroko rozłożo
ne. wąwozy i łąki soczyste, wzgórza z b iją 
cymi źródłami i potoki przewalające się z 
szumem. Lasy, w  których odwieczne buki 
dźwigają ku niebu poplątane konary, gdzie 
strzeliste sosny szum ią pieśń lata

Wiosłami rozbijają wody m azurskich jezior, 
przyozdobione w  zielone wyspy obrosłe sito
wiem, zacienione gałęziami grabów', brzóz, 
olszyn. G rające w słońcu srebrną łuską fal, 
a wieczorem tonią różowią, perłową, fiole
tową.

Beztroska zabaw a panuje na nadm orskich 
plażach. Radosny gw ar miesza się z szumem 
rozbijających o brzeg fal Bałtyku. Roześmia
ne i swobodne całą piersią w chłaniają radość 
życia.

Na parkingach miejskich rzędy autobusów. 
Po ulicach m iast i m iasteczek krążą grupy 
w7ycieczkowe z przewodnikam i. Przed k ioska
mi z lodami i napojam i chłodzącymi nie koń
czące się kolejki. To samo przed kioskami 
„Ruchu". Przecież koniecznie trzeba wysłać 
pocztówkę z pozdrowieniam i dla mamy, ko- 
eżanki czy przyjaciela.

Ale kolonie, to nie tylko rozrywka i bez
płodne zabijanie czasu — to także kształto
w anie charakteru, to urabianie w ielu cech 
decydujących o powodzeniu w przyszłym ży
ciu dziecka. Um iejętność współżycia z przy
rodą, interesow anie się roślinam i i zw ierzę
tam i dostarczają dzieciom wielu przyjem 
nych przeżyć. Zbieranie ziół i grzybów, pod
patryw anie zwyczajów ptaków, poznawanie 
naszej ziemi ojczystej — to także pożyteczne 
chwile dla dalszej nauki, k tórą za k ilkanaś
cie dni przyjdzie znów rozpocząć.

To wszystko już poza nami. P o z o s ta ły  
wspomnienia, fotosy. W spominamy wakacje.

MAREK FEJUR
(Większość zdjęć autora, pozostałe pochodzą z 
periodyku czechosłowackiego pt. ,,Svet v obra-
zech“).

ŁAZIENKOWSKI PARK

Łazienkowskie alejki 
W yzlacane słońcem
I ławki kolorowe, od żaru gorące 
Drzewa w swoim poszumie ciche,

tajemnicze.
Ogromne żagle skrzydeł,
Królewskich łabędzi,
S tare cienie gałęzi wrośnięte w szkło

wody...

A wszystko tak urzeka,
Tak bardzo zachwyca.
Że zdaje się za piękne.
By było prawdziwe.

Ciepły w iatr tu wydzwania 
Chorały radosne
I prowadzi obłoki za horyzont —
Zloty od ziemi zatopionej w blasku.
Tam znów pod krzakiem  tui.
Dwa p taki kłótliwe,
Sprzeczają się o ziarnko 
Znalezione w piasku.

A gdy nadchodzi wieczór,
Księżyc zadum any
Ucztuje w kryształowym pucharze jeziora
I p ła tk i kwiatów milcząc śpiew ają

piosenkę
...Oto kroi Jan  Sobieski 
Ze swego cokołu.
Patrzy w niemym podziwie 
Na cudne Łazienki.

ELŻBIETA MĄCZYtfSKA

W R Z E S I E Ń

N 8 XIV po Zesł. Ducha Sw.,
Narodź. NMP, N atalii

P 9 Sergiusza. P io tra
W 10 M ikołaja. Pulcherii
Ś 11 Teodory, Protac 12 Najśw. Im ienia Maryi,

Gwidona
p 13 Filipa, Eugeniis 14 Podwyższ. Krzyża św.,

B ernarda
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TORUŃSKA „ELANA"
W listopadzie ruszy w ielka fabryka włókien 

polisterowych w  Toruniu „E lana’'. Będzie 
to nowoczesny zakład tw orzyw  włókien syn
tetycznych, który przyczyni się do zm niejsze
nia o 3.500 ton im portu przędzy w ełnianej 
rocznie.

Głównym dostawcą krajowego surowca 
chemicznego dla „Elany" będą zakłady kok
sochemiczne w Blachowni Śląskiej, gdzie po
w staje dział produkcyjny.

NOWA METODA 
KONSERWACJI ŻYW NOŚCI

Poznańskie zakłady środków odżywczych 
sprowadziły z Danii urządzenia, które suszą 
żywność przez zam rażanie, aby tą  drogą 
zm ienić lód w parę wodną bez stanu ciekłe
go.

Suszone w  ten sposób produkt}' zwierzęce 
jak  jaja, ryby oraz w arzywa i owoce nie tra 
cą smaku, zapachu i w artości odżywczych.

Takie urządzenia n iew ątpliw ie przydałyby 
się również W arszawskim  Zakładom G astro
nomicznym.

UWAGA KIEROWCY
Służba ruchu MO w  każdym województwie 

otrzym ała ostatnio specjalne samochody w y
posażone w'e wszystkie urządzenia nowoczes
ne przeznaczone do' badania stanu technicz
nego pojazdów mechanicznych. Jest tam  ra 
dar drogowy precyzyjnie m ierzący szybkość 
jazdy samochodowej, aparaty  do badania 
sprawności hamulców, świateł reflektorów  
itd.

Ilość wypitych kieliszków przez kierow 
cę też ustalić nie jest trudno.

DYSKRYMINACJA RELIGIJNA
Walki religijne w południowym 

W ietnamie p rzyb iera ją  na sile i obej
m ują stopniowo cały kraj.

W prow incji Dinh Tuong, 80 km na 
południe od Sajgonu, doszło do starcia 
między żołnierzami wyznania buddy j
skiego a żołnierzam i w yznania kato lic
kiego. W w yniku bratobójczej walki 
zginęło 60 żołnierzy, a 120 zostało ra n 
nych.

Studenci uniw ersy te tu  w Sajgonie — 
po m nichach buddyjskich i studentach 
w Hue — zbuntowali się przeciw  Die- 
mowi i urządzili dem onstrację, na k tó 
rej potępili represje rządu wobec bud
dystów. Przeciw  dem onstrantom  Diem 
skierow ał wojsko i policję. W ielu w y
kładowców U niw ersytetu Sajgońskiego
— na znak pro testu  — zrezygnowało ze 
swoich stanowisk.

Bezmyślne postępow anie Ngo Dinh 
Diema w kw estii buddyjskiej po tęp ia
ją również niektórzy jego bliscy w spół
pracownicy. M inister spraw  zagranicz
nych południowego W ietnam u, Van 
Mau, podał się do dym isji i na znak 
pro testu  zgolił sobie włosy jak  mnich 
buddyjski. Również am basador Diema 
w W aszyngtonie, T ran Van Chuong. 
ustąp ił z zajmowanego stanow iska. To 
samo uczyniła jego żona, która była 
stałym  przedstaw icielem  W ietnam u po
łudniowego przy ONZ. (w)

Prem ier N. S. Chruszczów zwiedził 
wystawę w'społczesnego m alarstw a w 
Moskwie.

UKŁAD MOSKIEWSKI 
W ŚWIETLE STATYSTYKI

Spośród 114 krajów  św iata, 92 wypowie
działy się pozytywnie za zawarciem  układu 
o częściowym zakazie prób jądrowych. Trzy 
państw a natom iast a mianowicie Chiny, 
F rancja i Albania w ystąpiły przeciwko uk ła
dowi moskiewskiemu.

Dwa k raje  zachowują neutralność, reszta 
nie zajęła jeszcze swego stanow iska

ATENY C ZC ZĄ  
EKUMENICZNEGO PATRIARCHĘ

Delegacja składająca się z najwyższych do
stojników  państwowych i kościelnych przy
jęła z w ielkim i zaszczytami P atria rchę At- 
henagcrasa z K onstantynopola podczas po
bytu w  Atenach. Obok króla Paw ła, prem ie
ra, m inistrów  i innych podejm ował Go P ry 
mas Kościoła Grecji. Arcybiskup Akrysosto- 
mos z Aten oraz inni członkowie Świętego 
Synodu. Postaw iona była specjalna honorowa 
gwardia.

P a tria rch a  oświadczył po przybyciu przed
stawicielom  prasy: „Przynoszę błogosławień
stwo i pozdrowienia Grekom  w T urcji”, któ
rych określił jako dążących między obu k ra 
jam i do pokoju i dobrobytu.

Jako honorowy gość w ziął P atriarcha 
udział w  przyjęciu królew skim  u króla P aw 
ła. Także rząd wydał specjalne przyjęcie na 
cześć Patriarchy.

O WOLNOŚĆ ANGOLI
Demokratyczny F ront W alki o Wolność 

Angoli ogłosił oświadczenie, że tylko w'alka 
zbrojna może przynieść wolność narodowi 
angolskiemu, poniew7aż Portugalia odm awia 
wszelkich rokowań wr spraw ie przyszłosci 
tego terytorium .

NOWA ERA 
W CHIRURGII

Uczeni am erykańscy o
głosili o nowych zdoby
czach wiedzy medycznej w 
zakresie chirurgii. Według 
tego oświadczenia prze
szczepienie narządów7 bę
dzie rzeczą tak samo 
zwykłą jak  operacja w y
rostka robaczkowego.

Operacje tak ie  dotych
czas najczęściej się nie u 
dawały. Organizm ludzki 
przy pomocy tzw. przeciw
ciał zwalczał przeszczepio
ny narząd np nerkę wzię
tą od innego człowaeka — 
jako ciało obce. Nowa m e
toda polega na osłabieniu 
działania przeciwciał w 
organizmie, który otrzymał 
przeszczep.

Wyniki tej nowej m eto
dy są rewelacyjne. Pewien 
mieszkaniec Bostonu, któ
remu przed 15 miesiącami 
przeszczepiono nerkę od 
zmarłego człowieka, czuje 
się doskonale i powrócił 
do pracy zawodowej.

Na konferencji naukow’ej 
w A tlantic City ogłoszo
no 12 podobnych przypad
ków

D Ł U G O Ś Ć  Ż Y C I A  -  1 5 0  L A T

Kilku w ybitnych uczonych 
am erykańskich (Teiler — o j
ciec bomby atomowej A. Pic- 
Kering — dyrektor labo ra to r
ium napędu odrzutowego i 
inni nakreślili obraz św iata za 
100 lat tzn. w 2063 roku.

1. Przeciętna długość życia 
ludzkiego zwiększy się do 150 
lat.

2. Dalekie podróże w prze
strzeni pozaziemskiej odby
wać się będą wr olbrzym ich

F R A N C I A  I B O M B A  W O D O R O W A

F rancja — jak  w ia
domo — nie przystąpi
ła do moskiewskiego 
porozum ienia o częścio
wym zakazie prób a to 
mowych. Nic w'ięc 
dziwnego, że czyni o sta 
tnio intensyw ne przy
gotowania do wybuchu 
bomby wodorowej. W 
tym  celu część Legii 
Cudzoziemskiej została 
przerzucona na wryspę 
Tahiti, aby wziąć udział 
iv przygotow aniu poligo
nu wodorowego. M iej
scem w ybuchu pierwszej 
francuskiej bomby w o
dorowej będzie praw do
podobnie atol M ururoa.

statkach napędzanych energią 
jądrową.

Na Księżycu i M arsie zało
żone będą osiedla ludzkie a 
uczeni będą jeździć po w szyst
kich szlakach naszego syste
mu słonecznego.

3. N iektórym i cechami dzie
dzicznymi np. kolorem skóry, 
kierować będzie człowiek, 
kontrolując je środkam i che
micznymi.

Szkoda, że nie wszyscy 
czytelnicy „Rodziny' dożyją 
tych czasów.

(w)

W Chicago otw arto Kluu maiycŁ 
chuliganów'. A oto jego przedstaw i
ciele.

Wydawca: W ydawnictwo L ite ratu ry  Religijnej. Redaguje Kolegium. R edaktor Naczelny -  Ks. m gr Tadeusz Gorgol. Adres Redakcji i Adm inistracji: 
W arszawa, ul. Wilcza 31. Tel. 8-97-84; 21-74-98. Zam ówienia i przedpłaty na prenum eratę  przyjm ow ane są w term inie do dnia 15 m iesiąca poprzedzają
cego okres prenum eraty  przez: Urzędy Pocztowe, listonoszy oraz Oddziały i Delegatury „R uchu". Można również zamówić prenum eratę  dokonując 
wołaty na konto PKO N r 1-1^-147290 lub na konto 1-6-100020. — Centrala Kolportażu P rasy  i W ydawnictw ,,Ruch“, W arszawa, ul. Srebrna 12. Na odwrocie 
blankietu należy Dodać ty tu ł zamawianego czasopisma, czasokres p renum eraty  oraz ilość zam aw ianych egzem plarzy. Cena prenum eraty : kw artalnie — 
zł 26. Dółrocznie -  zł 52. rocznie -  zł 104. Czytelnicy poza granicam i k ra ju  mogą zam awiać tygodnik ,,Rodzina" za pośrednictw em : Przedsiębiorstw a 
E ksportu i Im portu  ,R uch '‘ W arszawa, ul. Wilcza 46: p renum erata roczna dla Europy wynosi: 7 I . 19,70 DM. 23,40 NF 1.13,6 Ł; p renum erata roczna dla 
St. Zjednoczonych i K anady 7 $: p renum erata roczna dla A ustralii 2.10.5 ŁA i 20.4 ŁE.

Zakłady W klęsłodrukowe RSW „P rasa11, W arszawa, ul. Okopowa 58/72, zam . 1729. L-5.

8


