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TRZECIA NIEDZIELA 
PO 
ZIE ia iY C H  ŚWIĘTACH

Dwie przypowieści Chry
stusa: o zbłąkanej owcy i
o zgubionej drachmie ka
znodzieje stosują z zasady 
do sprawy nawracania 
grzeszników czy też w  ce
lu wychwalania dobroci i 
miłosierdzia Serca Jezuso
wego. Czynią tak słusznie, 
zwłaszcza że Trzecia Nie
dziela po Zesłaniu Ducha 
Sw. przypada w  oktawie 
święta ustanowionego przed 
dwoma wiekami w Koście
le Zachodnim na cześć Ser
ca Jezusa Chrystusa.

Gdy jednak wczytamy się 
w tekst ewangeliczny nie

co głębiej, uderzy nas cał
kowicie inny problem. Oto 
„faryzeusze i uczeni szem
rali” przeciw Chrystusowi 
nie dlatego, że był miło
sierny i dobry, lecz dlate
go, że przebywał, rozma
wiał i  jadł z ludźmi o od
miennych przekonaniach, 
nazywanych „grzesznika
mi” oczywiście tylko przez 
faryzeuszów uważających 
siebie za „świętych”. Jest 
to więc nie tyle problem 
miłosierdzia i dobroci, ile 
sprawa tolerancji czy 
współżycia z wszystkimi 
ludźmi bez względu na ich

wyznanie, zawód, narodo
wość czy kolor skóry.

Faryzeusze byli typowy
mi przedstawicielami nie
tolerancji. Nie byli zdolni 
znieść „inności” ludzi, z 
którymi musieli żyć. N ie
nawidzili pogan, gdyż ci 
powinni wyznawać tylko 
mozaizm, nienawidzili Sa
marytan, ponieważ ci zbu
dowali sobie własną św ią
tynię, nienawidzili urzędni
ków skarbowych, gdyż tym 
się za dobrze wiodło, i gar
dzili biedotą palestyńską, 
gdyż nic nie znaczyła. Sze

mrali i podburzali prosty 
lud przeciw' Chrystusowi, 
ponieważ miał inną kon
cepcję „uszczęśliwienia 
świata”. A gdy znaczna 
część faryzeuszów po zmar
twychwstaniu Chrystusa 
przyjęła chrześcijaństwo, 
zmuszała chrześcijan na
wróconych z pogaństwa do 
przestrzegania wszystkich  
przepisów rytualnych Sta
rego Zakonu i nienawidzi
ła  głównego promotora 
zniesienia tych przepisów, 
Apostoła Pawła.
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T R Z E C I 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

(1 Sw. Piotra 5, 6-11)

Najmilsi: Uniżajcie się pod możną 
ręką Bożą, aby was wyw yższy ł  w cza
sie nawiedzenia, składając nań wszelką  
troskę waszą, bo On ma pieczę o was. 
Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bu 
wróg wasz, szatan, krąży jako lew ry
czący, szukając kogo by pożarł. Opie
rajcie mu się umocnieni w  wierze, w ie
dząc, że to samo utrapienie spotyka  
braci waszych na świecie. A  Bóg wszel
kiej laski, który wezwał nas do wiecz
nej  chwały swojej w  Chrystusie Je
zusie, po niewielkim utrapieniu udosko
nali, utwierdzi  i ugruntuje nas. Jemu  
chwała i panowanie na wieki wieków. 
Amen.

EWANGELIA
(Sw. Łukasz 15, 1—10)

Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 
A faryzeusze  i uczeni szemrali, mó
wiąc: Że też ten przyjm uje grzeszni
ków i jada z nimi. Powiedział im tedy 
taką przypowieść, mówiąc: Czy jest 
między wami, kto, który mając sto 
owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż 
nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewię
ciu na pustyni  i nie pójdzie za ową. 
która zginęła, dopóki je j  nie znajdzie?  
A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona 
swoje radując się. 1 przyszedłszy do do
mu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mó
wiąc im: Radujcie się ze mną, bom 
znalazł owcę, która była zginęła. Po
wiadam wam, że taka będzie w  niebie-  
siech radość z jednego grzesznika czy
niącego pokutę, jak  z dziewięćdziesię
ciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy  
pokuty nie potrzebują. Albo, któraż 
niewiasta mająca dziesięć drachm, gdy
by straciła jedną, czyż nie zapala świe
cy, nie umiata domu i nie szuka sta
rannie, dopóki nie znajdzie? A  gdy  
znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki 
mówiąc: Radujcie się ze mną, bom zna
lazła drachmę, którąm straciła. Tak,  
powiadam wam, radość będzie wśród  
aniołów Bożych nad jednym  grzeszni
kiem pokutę czyniącym.

DOKONCZENIE ZE STR. 1

Do 313 r. nietolerancyjni w stosunku do 
chrześcijan byli też poganie w  cesarstwie 
rzymskim, ale po 381 r. nietolerancyjni w 
stosunku do pogan byli chrześcijanie. A po
tem przyszło mroczne średniowiecze ze sto
sami palącymi „heretyków" czyli tych, co 
myśleli inaczej. A po Reformacji w XVI w. 
przyszła kontrreformacja rzymskokatolicka 
trwająca do Drugiego Soboru Watykańskiego, 
a właściwie do pontyfikatu pap. Jana XXIII, 
który pośrednio potępił nietolerancję w swej 
encyklice „Pacem in terris” i do programu 
obrad soborowych wstawił problem toleran
cji.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich cza
sach świat wielkimi krokami zmierza do 
wprowadzenia ducha tolerancji we wszyst
kich dziedzinach życia ludzkiego. Zrozumia
no. że hasło krucjat przeciw myślącym ina
czej prowadzi wprost do zagłady ludzkości. 
Stąd w zakresie spraw religijnych popular
ność dialogu ekumenicznego, stąd i w innych 
dziedzinach życia społecznego nawoływanie 
do pokoju, porozumienia i koegzystencji.

Zauważmy jednak, że ten duch tolerancji 
obejmuje na razie tylko najwyższe szczeble 
hierarchii duchownej czy politycznej. Nie 
przenika do życia prywatnego, do codzienne
go obcowania jednego człowieka z drugim. 
Podstawową przyczyną takiej „prywatnej" 
nietolerancji jest pycha, zarozumiałość, 
egoizm, samolubstwo, wyrażające się w prze
konaniu własnej wyższości i pogardzie dla 
innych. Istnieje oczywiście różne natężenie 
nietolerancji w  życiu prywatnym w zależno
ści od osobistego temperamentu i osobistej 
kultury. Nietolerancja „prywatna" jest bar
dzo częstym powodem kłótni w rodzinie lub 
rozbicia rodziny z powodu „niezgodności cha
rakterów'". Gdy taka „prywatna nietoleran
cja" wyjdzie na ulicę, wejdzie do sklepu, 
tramwaju czy biura, sieje wokół siebie za
mieszanie, niesmak, gniew i wrogość, gdyż 
wszystkich chce ustawić na własną komen
dę. według własnych zamiłowań czy poglą
dów.

Chociaż nietolerancja zależy od usposobie
nia i poziomu umysłowego, to przecież wiel-

PACIERZ
S Z E P T A N Y  P O L S K A  M O W A . . .

Pacierz szeptany polską mową 
Tylko się wsłuchać w’ jego słowa 
Jakiś czar dziwny nas przenika 
Ojczyzny czar i piękno ziemi.
Lany zbóż polskich, polska rzeka 
Lasy szumiące polskim szumem  
Pacierz szeptany polską mową 
Najpiękniej sercem — go zrozumiesz... 
Wychodzisz w pola, w  krąg lany 
Szumiących zbóż pachnących chlebem  
I dłonie do modlitwy splatasz 
Ojcze nasz, który jesteś w  niebie.:.
Bo ziarno kiedy wrzucasz w  ziemię, 
żeby wydało plon obfity 
Na polskiej ziemi — jest modlitwą 
Polską, a ojczyźniana ziemia 
Sławą bitewnych pól okryta 
Kiedy wieczorem ponad lasem  
Słońce wędrówką utrudzone 
Zachodzi sennie, gdy w  oddali 
Na Anioł Pański biją dzwony —
Cóż piękniejszego nad modlitwę 
Polską — Niech będzie Chrystus

pozdrowiony... 
Gdy polskie dzwony rozgłaszają 
Wieczorny hymn 
Na Anioł Pański...

Józef Baranow ski

kim jej źródłem jest wychowanie rodzinne — 
od dzieciństwa. Jak słusznie zauważył jeden 
z wybitnych publicystów: „Nikt się nie rodzi 
rasistą ani faszystą, nikt od uroczenia nie 
jest nietolerancyjny, tylko staje się takim 
w wyniku wychowania, często zanim osiąg
nie 4—5 lat życia" (M. Kozakiewicz, w cza
sopiśmie „Ty i ja” nr 2 (46). To matka, bab
cia lub ciocia mówi maleństwu amerykań
skiemu, że człowiek czarny jest brzydki lub
— dziecku niemieckiemu — że każdy Żyd jest 
„be”. A w nietolerancji religijnej obok rodzi
ny wychowuje duchowieństwo, zwłaszcza ka
techeci, którzy radzą dzieciom wybijać szy
by w domach modlitwy „innowierców” lub 
niszczyć gablotki czy czasopisma propagują
ce „inną" wiarę. Nie we wszystkich wioskach 
i miastach polskich ksiądz połskokatolicki 
spotyka się na ulicy z gwizdem i wyzwiskami 
dzieci i młodzieży, lecz tylko w tych miejsco
wościach, gdzie duchowny rzymskokatolicki 
tak dzieci nastawi i urobi czyli wychowa.

Tacy „wychowawcy” naśladują faryzeu
szów, a nie Jezusa Chrystusa. Oni są powo
dem tego, że człowiek człowiekowi jest w il
kiem, że społeczeństwo nie stanowi jednej 
zwartej grupy, lecz dzieli się na wrogie obo
zy, gotowe niekiedy wzajem się mordować.

Wszyscy z uznaniem mówią o pap. Ja
nie XXIII głównie dlatego, że naśladował 
Chrystusa, że głosił prawdziwą miłość bliź
niego przez podkreślenie jedności a nie roz
bicia danego narodu czy społeczeństwa, przez 
domaganie się z wszystkimi ludźmi dobrej 
woli współpracy rzymskich katolików’ „w dą
żeniu do osiągnięcia wspólnymi siłami tego, 
co albo jest dobre z samej swej natury, albo 
też do dobrego prowadzi”, przez zachęcanie 
rzymskokat. biskupów, kapłanów' i wiernych 
świeckich „do gorliwego uczestnictwa w za
rządzaniu państwem oraz do współdziałania 
w  zwiększaniu dobrobytu całej ludzkości i 
swoich krajów” (Encyklika „Pacem in terris”). 
Minął już rok od ogłoszenia tej nauki, a od
nosi się wrażenie (przynajmniej w  Polsce), że 
nie myślą jej wprowadzić w życie ci, do 
których była encyklika skierowana. Ten fakt 
pozwala nam zrozumieć przyczynę nienawi
ści faryzeuszów do Chrystusa i wydania nań 
wyroku śmierci.

Wyjaśniamy, że tolerancja nie oznacza in- 
dyferentyzmu. Człowiek tolerancyjny posia
da własny światopogląd, ale nie narzuca go 
innym przemocą, chętnie współpracuje z 
ludźmi o innych przekonaniach. Człowiek zaś 
indyferentny nie posiada żadnego własnego 
poglądu ni przekonania, bo wszystko jest mu 
obojętne. Społeczeństwo nie potrzebuje ludzi 
bez własnych przekonań czyli tzw. bezideow- 
ców. Odwrotnie, rozwojem społeczeństw i na
rodów kierują ludzie ideowi, o silnych prze
konaniach. Lecz tacy ideowcy muszą być to
lerancyjni, wyrozumiali, cierpliwi w stosun
ku do ideowców głoszących „inność”. Fana
tyzm musi być im obcy.

Zasadą św. Augustyna w  tej sprawie by
ło: „Odrzucać błędy, ale miłować błądzą
cych” — oczywiście „błądzących” w naszym 
osobistym pojęciu — a niekoniecznie w  sto
sunku do prawdy obiektywnej. Nam się mo
że wydawać, że tylko my posiadamy prawdę 
i tę naszą prawdę wolno nam głosić, ale nie 
wolno jej narzucać, bo w rzeczywistości mo
że się okazać, że to właśnie my głosimy błąd, 
a przeciwnicy — prawdę, oczywiście też nie 
absolutną.

Absolutną prawdę posiada tylko Bóg, który 
jest samą Prawdą. Jezus Chrystus, chociaż 
nazwał Siebie „Prawdą”, nie gardził prze
ciwnikami, przy pomocy przekonywania sta
rał się wszystkich pozyskać dla swej nauki. 
Dlatego i pod tym względem pozostanie na 
zawsze wzorem do naśladowania.

Ks. dr S. WŁODARSKI



„ Ź R Ó D Ł O  Ż Y C I A  I Ś W I Ę T O Ś C I " (LITANIA)

schyłku życia św. Jana Apostola 
pierwszy herezjarcha Cerynt nie 
chciał uwierzyć, aby Bóg mógł stać 
się człowiekiem. Na to św. Jan  da
je  mu taką odpowiedź: „A myś

my poznali i uwierzyli miłości, jak ą  Bóg m a 
ku nam . Bóg jest miłością". (I Jan  4, 16).

Oto najgłębsza odpowiedź naszej w iary na 
wszelkie trudności i zarzuty przeciw  niej 
wysuwane, oto streszczenie całej Chrystuso
wej teologii świętej. Bóg um iłował, bo jest 
m iłością — odpowiadamy.

Przyjrzyjm y się dokładnie życiu Jezusa 
Chrystusa, w niknijm y w każdą Jego czyn
ność czy słowo, a  z łatwością dostrzeżemy 
miłość, k tóra Chrystusa cechowała, k tórą 
wszystko wokół siebie przepajał.

Pod koniec swej publicznej działalności, z 
miłości, bo chce z nam i do końca przebywać 
(„Nie pozostawię was sierotam i”...), ustano
w ił Najświętszy Sakram ent. Uczynił to  jed
nak  nie w trakcie sw ej działalności, ale na 
rozstaju z nam i. Dlaczego? Gdyż „Bóg jest 
miłością". Rozważmy to.

Przy boku rodziców w zrastają dzieci, te 
młode roślinki, k tóre m ają stać się kiedyś 
podporą ich starości. Nadchodzi jednak  czas. 
że rozpraszają się one po świecie dla szuka
nia chleba i zakładania własnego gniazda. 
Zostaw iają dom. k tóry  tulił ich w młodości, 
a  rodzice zostają sam otni przy opustoszałym 
ognisku. Czy nie chciałaby m atka, czy nie 
chciałby ojciec pozostawać z każdym dzie
ckiem z osobna i ze wszystkimi razem? W ę
d ru ją  kolejno od jednego do drugiego i tak

s ta ra ją  się zaspokoić w  bardzo niedoskonały 
sposób pragnienie pozostawania z ukochany
mi na zawsze. A gdyby owe drogie dzieci, 
rozproszone po całym  świecie zapotrzebowały 
nagle m atki czy ojca. gdyby rodzice dowie
dzieli się, że w  ostatniej chw ili życia — w 
agonii w zyw ają ich pomocy i imienia, czy 
nie sta ra liby  się dwoić, dzielić, gdyby tylko 
mogli, aby być ze wszystkim i naraz  i z każ
dym z osobna?... Pan nasz Jezus Chrystus — 
ojciec i m atka najlepsza, m a dzieci na 
wschodzie i n a  zachodzie, za morzami i w 
górach, w m iastach i wsiach, a  dzieci te  tak  
bardzo Go potrzebują, zwłaszcza w  ostatniej 
chw ili życia. P rzeto z miłości ku dzieciom 
..dzieli” „rozmnaża" siebie poprzez Eucha
rystię, aby mieszkać z dziećmi swymi, wszę
dzie i n a  zawsze, ze wszystkimi naraz i z 
każdym z osobna. Nie ma m iasta, wsi, ko
ścioła, kaplicy, gdzie by nie przebywał, ukry
ty pod postaciam i chleba. „Umiłowawszy 
swoich, którzy byli na świecie, do końca ich 
um iłował” (J. 13, 1).

Rozważając tę niepojętą miłość serca Bo
żego w ustanow ieniu Najświętszego S akra
m entu, znany kaznodzieja francuski Lącor- 
daire zaznacza, że w  chrześcijaństw ie na 
każdym kroku spotykam y szaleństwa. „Oto 
szczyt, ostatni wysiłek, boski szał — w yraża 
się w  Eucharystii” — woła.

O stopniu miłości świadczy wielkość i 
w spaniałość daru oraz hojność i bezintere
sowność w  udzielaniu go. Jeśli wszystkie sa
kram enty są prawdziwym i w ynalazkam i, a 
zarazem w ylew aniem  miłości Bożej to  cóż 
można powiedzieć o tym najśw iętszym  i n a j
cudowniejszym, w  którym  miłość dochodzi 
nie tylko już do współżycia Boga z człowie
kiem, jak  we W cielenie,'lecz do łączenia się 
z  nim  ciałem  i duszą, by człowiek z Panem  
i Bogiem swoim jedno stanow ił i n iejako 
■w niego przem ienił.

P rosił kiedyś Eliasza prorok Elizeusz, by 
spoczął na nim  duch jego (4 Król. 2. 9—12). 
Na nas nie tylko duch Jezusowy spoczywa, 
lecz mamy wśród nas jego w łasną osobę i 
przez Eucharystię do duszy ją  przyjm ujem y.

A mam y Jezusa dlatego, że „Bóg jest m i
łością”. A „miłość, w edług słynnego myślicie
la Bossueta, jest przyczyną wszystkiego, w  co 
wierzym y". „Nie zrozumiemy nigdy — mówił 
Boussuet — rozmiarów’ i rozpiętości działań 
Bożych, lecz uwierzymy miłości”...

Na miłość w inniśm y odpowiedzieć m iło
ścią, rzucić się niejako w jej objęcia, wpuścić 
ów boski w artk i strum ień  do swego ducho
wego jestestw a. Na ludzką obojętność w  sto
sunku do miłości boskiego serca Jezusa św. 
Jan  Chryzostom uskarżając się, mówi: „Ty
lom a cudami miłości być otoczonym, a nie 
płonąć, to je s t także cud, ale szatański cud .

Ci natom iast, którzy poddali się działaniu 
Bożej miłości w stępują z mocy do mocy (Ps. 
85, 8) i z jasności w  jasność (II Kor. 3, 18). 
jak  to widzimy n a  przykładach św iętych czy 
u pierwszych chrześcijan, którzy zdum iew ają 
nas swym bohaterstw em  i niezwykłą, nad 
ludzką cierpliwością.

Ludzie ci nie m ieli natu ry  anielskiej, tylko 
n as ią  ludzką, ułomną, a  mimo okrutnych, 
krw aw ych prześladowań nie załam ali się. Po
tęga Rzymu i jego w ładców nie pokonała m a
łego naówczas jeszcze Kościoła. Dlaczego? 
Bo wyznawcy jego łączyli się jak  najściślej 
z Chrystusem  utajonym  w Najświętszym  Sa
kram encie. Nie było w tedy Mszy św., n a  któ
rej by wszyscy w ierni n ie  przystępowali do 
Komunii św. Nie rozstaw ali się praw ie na 
krok z Jezusem  Eucharystycznym. Gdy ktoś 
udaw ał się w daleką podróż, b ra ł n a  sw ą 
pierś Hostię św. Gdy go w rzucano do w ię
zienia, to i tam  niósł ze sobą Boga uta jone
go pod okruszyną chleba.

Dzięki Eucharystii ludzie ci p rzetrw ali i 
przetrzym ali najcięższe chw ile życia.

S tąd  w ięc płynie troska i głośne w ołanie 
Kościoła, byśmy zżyli się z  Eucharystią, byś
my do Komunii św. jak  najczęściej przystę
powali, m ożliw ie naw et co dzień. Żyć w 
świecie czysto i uczciwie jest często napraw 
dę ciężko, lecz nie jest rzeczą niemożliwą, bo 
C hrystus Pan, zwycięzca grzechu i szatana, 
zgotował nam  w K om unii św. nieprzebrane 
źródło duchowej tężyzny i pociechy. K to n a 
praw dę z w iarą  żywą przyjm uje często Ko
m unię św„ ten n ie jako  wchodzi w sojusz z 
wszechmocą Chrystusa, w spiera się n a  *Iego 
potężnym ram ieniu, pokrzepia się m iłosc.ą 
Jego serca.

Znękani życiem i troskam i dnia idźmy i 
my jak  najczęściej do C hrystusa Euchary
stycznego, bądźm y Jego przyjaciółmi, bo On 
naszym  jest. a przyjaciele odw iedzają i za
praszają się bardzo często. To nam  doda si
ły do przezwyciężenia wszelkich trudności 
i kłopotów życia. ̂  ^  £  K R Zyw A K SK I

N O TUJEM Y

W ym iana w izyt party jno -rzą - 
dowych delegacji między k ra ja 
mi socjalistycznym i jest jednym  
z przejaw ów  łączących je  przy
jaznych stosunków, przejaw em  
w spólnoty celów. Taka też była 
w izyta polskich mężów stanu: 
W ładysław a Gomułki, Józefa 
Cyrankiew icza, A dam a R apac
kiego, Zenona Kliszki, S tefana 
Jędrychow skiego i innych, k tó 
rzy baw ili w  ZSRR gościnnie i 
serdecznie podejm ow ani przez 
kierow nictw o KPZR i rząd ra 
dziecki.

W izyta polskiej delegacji par- 
ty jno-rządow ej zbiegła się z 19 
rocznicą podpisania U kładu o 
Przyjaźni, W spółpracy i W za
jem nej Pomocy między obu p ań 
stw am i.

Jakkolw iek nie spojrzelibyśm y 
na m iniony okres — musimy 
stw ierdzić, że żaden w historii 
św iata układ  m iędzynarodow y 
nie zdał tak  doskonałego egza
m inu, jak  w łaśnie U kład o P rzy
jaźni. S tanow i on fila r naszej 
niepodległości, bezpieczeństw a 
i integralności naszego te ry to 
rium.

Dzisiaj ZSRR, Polska, NRD, i 
inne k ra je  obozu socjalistyczne
go, należące do U kładu W ar
szawskiego, wspólnie przeciw 
staw iają się odradzającem u w 
NRF rewizjonizm owi zachodnio- 
niem ieckiem u. Szowiniści boń- 
scy, jak  to w ykazało ostatn ie 
w ystąpienie kanclerza E rharda — 
snują, wciąż chorobliwe sny o 
aneksji ziem: polskich, czecho
słowackich, radzieckich i NRD- 
owskich. Zapom inają tylko, że 
nie m a na świecie siły, k tóra 
byłaby w stanie w najm niejszej

chociażby m ierze zaspokoić ich 
grabieżcze apetyty.

W izyta polska w  ZSRR jest 
jeszcze jednym  w kładem  w dzie
ło pokojowego współżycia 
państw’ i narodów. Rozmowy 
toczone na K rem lu objęły sze
roki w achlarz problemów’ in te 
resujących żywo oba kraje . D la
tego były one śledzone z tak 
dużym i żywym zainteresow a
niem przez nas i przez cały 
świat. Potw ierdzona została ser
deczna przyjaźń i w spółpraca 
polsko-radziecka. I to stanow i 
sens praktyczny rozm ów na 
K rem lu.

•  Londyński pojedynek w kro
czył w  fazę jednoznaczną. W y
bory sam orządow e w  W ielkim  
Londynie konserw atyści p rze
grali srom otnie. Ze 100 m anda
tów do rady m iejskiej kandyda

ci P a rtii P racy  zdobyli p rzy tła 
czającą większość mandatów’. 
N ie pomógł m anew r prem iera 
Home, k tó ry  na 24 godziny.przed 
w yboram i, przew idując porażkę 
swego stronnictw a, zapowiedział 
przeprow adzenie wyborów do 
Izby Gmin w term inie.

Pod koniec b. roku będziemy 
św iadkam i wyborów w  W. B ry
tan ii i prezydenckich wyborów 
w  USA.

W alka w yborcza o w ładzę w 
W. B rytanii będzie zacięta. K on
serw atyści, mimo porażek, liczą 
na jakieś „generalne” posunięcie 
swego prem iera, k tóry  może o- 
calić ich przed zapow iadającą 
się klęską wyborczą. W ydaje się, 
że tym  razem  zwycięży P artia  
P racy i konserw atyści będą m u
sieli przejść z pozycji partii rzą
dzącej na ław y opozycji Jej 
K rólew skiej Mości.



Serdeczne słowa powitania wygłosił od ołtarza Ks. 
Biskup Prymas Dr M. Rode.

Pierw szym  Biskupie PNKK n a
der dodatnią.

Dostojny nasz Gość, pragnąc 
przyjrzeć się życiu i osiągnię
ciom Kościoła Polskokatolickie- 
go w  całej Polsce, postanow ił od
wiedzić k ilka naszych parafii w 
każdej diecezji, a rozpoczął od 
parafii przy kościele k a ted ra l
nym w  W arszawie, ul. Szwole
żerów.

W niedzielę 19 kw ietn ia od
praw ił tu ta j w południe u ro 
czystą, pontyfikalną Mszę św. 
W kraczając do św iątyni, usłyszał 
śpiew aną przez w szystkich obec
nych pieśń „Oto jest kap łan  
w ielk i”. Chociaż przyjazd Gościa 
z USA nie był zapow iedziany 
ani też nie ogłoszono uprzednio 
nabożeństw a przezeń odpraw ia
nego, to przecież św iątynia za
pełniła się w iernym i i podczas 
sumy rozbrzm iew ała ogólnym 
potężnym  śpiewem, k tóry  — jak 
było m ożna zauważyć — zrobił 
głębokie w rażenie na E m igran
cie. k tóry  jako dziew iętnastolet
ni młodzieniec był zm uszony w 
1905 r. szukać aż za Oceanem 
schronienia przed carską poli
cją, a ostatnio jest św iadkiem  
zam ierania ducha polskości 
wśród am erykańskiej Polonii.

Serdeczne słowa pow itania 
wygłosił od o łtarza Ks. Biskup 
Prym as d r M. Rode. P rzy- 
pomrtiał b raterstw o i przyjaźń 
obydwu Kościołów, Kościoła

Powitanie Pierwszego Ks. B is
kupa.

Ks. Biskup Dr Leon Grochowski Pierwszy 
Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Koś

cioła w USA i Kanadzie.

W dniach od 17 kw ietn ia do 
4 m aja  br. przebyw ał w śród nas 
ks. biskup Leon Grochowski, 
P ierw szy Biskup Polskiego N a
rodowego K atolickiego Kościoła 
w USA i w Kanadzie. P rzyjechał 
p ryw atn ie w charak terze turysty , 
gdy w racał do A m eryki z kon 
ferencji Kościołów E piskopal- 
nych, k tó ra  się odbyła w p ierw 
szej połowie kw ietn ia br. w 
Anglii. Na lotnisku Okęcie w itał 
gościa ks. prof. d r M aksym ilian 
Rode. B iskup P rym as Kościoła 
Polskokatolickiego w Polsce, w 
otoczeniu dostojników  Kościoła 
Polskokatolickiego: ks. dr E dw ar
da B ałakiera. S ekretarza Rady 
Kościoła, ks. bpa Ju liana  P ęk a
li, O rdynariusza Diecezji W roc
ław skiej, i ks. inf. Tadeusza M a
jewskiego, W ikariusza G eneral
nego Diecezji K rakow skiej.

Ks. bp L. G rochow ski p rzeby
w ał ostatnio w  Polsce przed p ię
ciu laty z okazji Synodu Koś
cioła Polskokatolickiego. Już 
w tedy m iał 73 lata, więc obec
nie byliśm y ciekawi w yglądu i 
aktyw ności człowieka, którego
— sądząc w edle la t życia — po
winno się nazwać staruszkiem . 
Tymczasem z przyjem nością n a 
leży stw ierdzić, że ks. bp  L. G ro
chowski zachował postaw ę, ru 
chy i zew nętrzny w ygląd bez 
żadnych zm ian, nie robi w  n a j
m niejszym  stopniu w rażenia 
człowieka starego, a pod w zglę
dem umysłowym i duchowym 
jest zawsze młodym, pełnym  
w erw y, energii, bystrości i h u 
moru. Po prostu  nie przypom ina 
swoim zachowaniem  fak tu  po
siadania kap łaństw a już 54 lata, 
a godności biskupiej la t 40. A 
gdy jeszcze dodam y jego bez
błędną, piękną polszczyznę, m u
simy sobie urobić opinię o



Ks. Biskup L. Grochowski odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie okolicznościowe.

Polskokatolickiego w Polsce i 
Polskiego Narodowego K atolic
kiego Kościoła w  Ameryce. Pod
kreślił potrzebę w zajem nego 
zrozum ienia w arunków , w  k tó 
rych "obydwa Kościoły muszą 
pracować. W yraził nadzieję, że 
pobyt ks. bpa L. Grochowskiego 
w Polsce — chociaż tak  krótki
— upłynie pod znakiem  tego 
zrozum ienia i b ra te rsk ie j miłości 
i że przyniesie dobre owoce i 
duchową korzyść odbydwu Koś
ciołom.

Ks. bp L. Grochowski, odpra
wiwszy Mszę św. (którą śpiewał 
młodzieńczym, donośnym gło
sem), wygłosił kazanie okolicz
nościowe na tem at przyczyn 
pow stania w  USA Kościoła N a
rodowego. P rzesunął przed ocza
mi słuchaczy owe w ydarzenia 
sprzed blisko siedem dziesięciu 
la t w  am erykańskim  zagłębiu 
przem ysłowym , zam ieszkanym  
przez setk i tysięcy Polaków. 
Przyw ołał na pam ięć postać 
wielkiego k ap łana i patrio ty , ks. 
F ranciszka H odura, podkreśla
jąc z mocą, że ten  daw niej 
rzym skokatolicki ksiądz w ypo
w iedział w alkę Kościołowi 
Rzym skokatolickiem u w  A m ery
ce nie dla zaspokojenia żądzy 
władzy, nie dla wygody i ko
rzyści m aterialnych, lecz na 
skutek  błagań i próśb uciśnio
nych em igrantów  polskich. W ia
domo bowiem, że najp ierw  po
w stała  w  S cranton niezależna od 
irlandzkiego biskupa parafia  
polska, a dopiero później kom i
te t tej para fii poprosił ks. Fr. 
H odura na swego proboszcza. 
W ynika z tego jasno fak t m ó
wiący, że Kościół N arodowy w 
Am eryce nie pow stał z ludzkiej 
samowoli, lecz z w oli Bożej. 
Również przeniesienie idei Koś
cioła Narodowego do Polski nie 
miało cech w yłącznie ludzkich; 
było dziełem O patrzności Bożej 
w yznaczającej każdem u narodo
wi jem u w łaściw e posłannictwo. 
Idee Kościoła Narodowego re a 
lizuje w Polsce Kościół Polsko- 
katolicki dla dobra polskich k a 

tolików i całego polskiego n a
rodu.

Na zakończenie kazania ks. bp 
L. Grochowski życzył Kościołowi 
Polskokatolickiem u, ażeby pod 
kierow nictw em  ks. bpa dr M ak
sym iliana Rodego szedł zawsze 
śmiało naprzód po obranej dro
dze, realizow ał pom yślnie p la 
ny rozwoju i osiągnął zakreślo
ne cele.

Po wspólnej fotografii przed 
św iątynią znakom ity Gość roz
m aw iał długo z w iernym i św iec

kimi, k tórzy go zewsząd oblega
li, a wreszcie udał się do b u 
dynku Wyższego Sem inarium  
Duchownego, aby się bliżej za
poznać z alum nam i naszego 
Kościoła. W przem ów ieniu do 
nich przypom niał n ie jednokro t
nie w yrażane pragnienie w ym ia
ny studentów  i kapłanów  po
m iędzy obydwu naszym i Kościo
łami. T aka w ym iana m iałaby 
pierw szorzędne znaczenie dla 
podtrzym ania ducha polskości 
wśród Polonii am erykańskiej.

Nie ulega wątpliw ości, że 
chwile spędzone w kościele i w 
S em inarium  przy ul. Szwoleże
rów  w ową niedzielę 19 kw ietn ia 
br. pozostaw iły w  um ysłach i 
sercach uczestników  n iezatarte  
w rażenie b ra te rs tw a i m iłości 
obydwu naszych Kościołów, co 
zapew ne nie pozostanie bez du
chowego pożytku katolików  pol
skich w  Polsce i w  Ameryce.

Wspólna fotografia.
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Pierwszy Ks. Biskup Dr Leon Grochowski odprawił sumę w asyście ks. infułata 
X. Majewskiego i ks. kanclerza T. Gorgola. W KAPLICY P R Z Y  ULIC

Niedziela 3 m aja nie by
ła słoneczna ani pogodna. 
P unktualnie o godz. 11 sa
mochód zatrzym ał się przed 
o tw artą  na oścież bram ą. 
Wysiadł zeń Pierw szy Bi
skup Kościoła Narodowego 
w Ameryce Ks. Dr Leon 
Grochowski oraz Ks. Bi
skup Dr M aksymilian Ro
de — Prym as naszego Ko
ścioła w Polsce.

Zgrom adzeni przed ka
plicą członkowie parafii 
W arszaw a-śródm ieście i 
duchowieństwo ze śpiewem 
„Kto się w opiekę"’ w pro
wadzili dostojnych arcypa- 
sterzy do kaplicy.

Proboszcz parafii ks. red. 
F. Narbuttow icz pow itał

od ołtarza Dostojnego Go
ścia z Ameryki w  imieniu 
parafii i w łasnym  wspomi
n ając okres m iędzywojen
ny, w którym  w ładze sa
nacyjne tak wobec kapła
nów jak  i świeckich nie 
szczędziły szykan i rep re
sji. Ks. Biskup Leon Gro
chowski często wówczas 
przyjeżdżał do Polski, od
wiedzał parafie, um acniał 
je  słowem Bożym i żywą 
w iarą w przyszłość Kościo
ła Narodowego, grosza nie 
szczędził na płacenie m an
datów  karnych i obronę 
kapłanów  włóczonych po 
sądach i skazyw anych na 
więzienie lub areszt. I d la
tego w łaśnie my, kap łan i i 
świeccy, cenim y Go i ko
chamy.

Pierw szy Ks. Biskup i 
Leon Grochowski odpraw ił 
sumę w asyście ks. infuła
ta  T. M ajewskiego i ks. 
kanclerza T. Gorgola, po 
czym wygłosił Słowo Boże.

Mimo 77 kresek w yry
tych w jego życiorysie glos 
miał czysty, głęboki, m ile 
brzm iący dla ucha.

Po sum ie wygłosił kaza
nie, które trafiło  do wszyst
kich i poruszyło serca słu
chaczy, bo łzy zaperliły się 
w w ielu oczach, a  wszyscy 
słuchali w  skupieniu i c i
szy.

Wspólne zdjęcie przed kap
licą przy ul. W ilczej.



►
Wymienienie

uścisków.

Nabożeństwo zakończyło 
się śpiewem „Boże. coś Pol
skę". Po nabożeństw ie 
Księża Biskupi w otocze
niu kapłanów  przeszli do 
sali parafialnej, którą 
szczelnie wypełnili parafia
nie, że przecisnąć się było 
trudno.

Tutaj w itali Pierwszego 
Biskupa: Józef Kowalczyk 
w imieniu Rady P arafia l
nej. Bronisław a Głowczyń- 
ska w imieniu Tow arzy
stw a Niewiast ANS. w 
imieniu ochrzczonych dzie
ci w parafii warszawskiej 
w itały M aryla Ptak, Lila 
Kowalczyk, która powie
działa piękny wiersz i Ma
dzia N arbutt.

Z powitań radosnych żal 
wyzierał, że Ks. Biskup tak 
krótko byl z nami.

Pierwszy Ks. Biskup 
trzym ając naręcze b:alo- 
czerwonych goździków i 
róż. które Mu wręczono 
był w yraźnie wzruszony. 
Z oczu wszystkich zebra
nych prom ieniow ała mi
łość.

Pogodnie i serdecznie 
przemówił ks. d r Bałakier 
oraz ks. inf. Tadeusz Ma
jewski.

W końcu w niecodziennie 
serdecznej form ie przemó
wił Pierwszy Biskup Ko
ścioła Polskc^atolickiego — 
Ks. Bp Dr M aksym ilian 
Rode.

W vraził sw ą radość

wdzięczność Ks. Biskupów 
Grochowskiemu za przy
jazd do Polski, prosił, aby 
pozdrowi! biskupów, k a 
płanów i w iernych oraz za
prosił. aby jak  najszybciej 
przybył do Polski na dłuż
szy czas. Słowa Ks. P ry 
masa zebrani poparli nie 
m ilknącym i oklaskami.
Pierw szy Biskup Ks. Leon 
Grochowski w serdecznych 
słowach pożegnał kapła
nów i świeckich, bo już w 
poniedziałek miał nastąpić 
odlot do przybranej ojczy
zny — Stanów  Zjednoczo
nych, w których spędził po
nad 50 lat. Gdy szedł przez 
podwórze, podchodzili do 
niego młodzi i starsi, a 
każdy chciał powiedzieć 
choć jedno zdanie, chciał 
coś ^słyszeć, dłoń uścisnąć 
i pożegnać serdecznie.

A że sam ym  słowem Bo
żym też żyć nie można, 
trzeba i siły fizyczne po
krzepić — ks, red. E. Nar- 
buttowicz podejmował w 
lokalu K urii Arcybiskupiej 
Dostojnego Gościa z Ame
ryki, Ks. Prym asa, i ka
płanów skrom nym  obia
dem. który przygotowała 
najbardziej uczynna loka
torka naszego domu pan: 
M aria Zwierzchowska.

Niedziela ta była bogata 
w piękne przeżycia i na 
długo pozostanie w pam ię
ci tych. którzy byli współ
uczestnikam i.

Obecny

Po sumie Księ
ża Biskupi w 
otoczeniu ka
płanów przeszli 
do sali para
fialnej. W ser
decznej formie 
przemówił Ks 
Biskup Prymas 
Dr Maksymi

lian R.ide.

Salę parafialna szczelnie wypełnili paralianie.

WILCZEJ W WARSZAWIE



Ks. Biskup Dr M. Rode, Prymas Kościoła Polskokatolickiego 
udziela święceń alumnom WSD i ChAT.



Fot. I .  KURULISZWILI

Ks. Biskup Prymas Dr Rode, rektor WSD Ks. mgr Gabrysz i księża profesorowie WSD w oto- Ks. Biskup Prymas wręcza dyplom święceń ks. 
czeniu nowo wyświęconych kapłanów, diakonów i subdiakonów. neoprezbiterowi M. Klekotowi.

Pełnię władzy kapłań
skiej posiada biskup, gdyż 
tylko on w łaśnie może 
przekazać w ładzę kap łań
ską drugiej osobie.

Do kapłaństw a dochodzi 
się przez 4 mniejsze i 3 
! yyższe święcenia. Diako
n a t, kapłaństw o i biskup
stwo należą do stopni sa 
kram entalnych.

Młodzieniec, m ający po
wołanie do stanu duchow 

n eg o , po odbyciu studiów 
a eologicznych i -przyjęciu 
;a ńższych święceń przygoto

w u je  się do przyjęcia sub- 
p(:akonatu. K to  przyjął 
...więcenia subdiakonatu już 

io  stanu  świeckiego wrócić 
nie może. Po przyjęciu sub^» 
diakonatu, a następnie d ia
konatu godni p rzy jm ują 
kapłaństwo. Święcenia k ap 
łańskie rozpoczynają się 
od w yliczenia obowiązków
i litan ii do W szystkich 
Świętych. N astępnie biskup 
w kłada ręce na głowę każ
dego z diakonów i prosi w  
modlitw ie Boga, aby na 
tych w ybranych raczył w y
lać swoje błogosławień
stwo i moc łaski kap łań 
skiej. Z kolei w k łada b i
skup n a  każdego ubiory 
kapłańskie: stu łę i ornat. 
Zaintonowawszy hym n do 
Ducha Sw., biskup n a 
maszcza każdem u nowo 
święconemu dłonie i dw a

pierwsze palce olejem  ka
techum enów  i podaje kie
lich z w inem  i patenę. Od 
O fiarowania nowo święceni 
kapłani odpraw iają Mszę 
św. razem  z biskupem . Po 
Kom unii św. neoprezbite- 
rzy czynią w yznanie w iary 
a biskup daje im  władzę 
odpuszczania i zatrzym y
w ania grzechów. Wówczas 
też odw ija zw iniętą z tyłu 
część o rnatu  n a  znak. że 
nowo wyświęceni otrzym ali 
wszystkie upraw nienia. Na 
zakończenie biskup odbie
ra  od nowo wyświęconych 
kapłanów  przyrzeczenie po
słuszeństw a d la  siebie i 
swoich następców.

2 m aja br. Ks. Biskup 
M aksym ilian Rode, Prym as 
Kościoła Polskokatolickie- 
go, udzielił święceń subdia
konatu, diakonatu  i św ię
ceń kapłańskich klerykom  
Wyższego Sem inarium  D u
chownego i Chrześcijań
skiej Akademii Teologicz
nej.

Subdiakonat przyjęli: 
Celłm er Eligiusz, K azim ier
ski Alojzy, Niziołek Ro
m uald; diakonat: Cellm er 
Eligiusz, K azim ierski A loj
zy; p rezbiterat: Janowski
Bronisław, K ania M arian, 
K lekot Mieczysław, Olenik 
Zachariasz, Paruszczak Ed
w ard, Sołtykiewicz Jan,

Siepetowski Czesław, Tadla 
Sylwester, Telejko W alde
mar.

W uroczystościach wziął 
udział Ks. Biskup Dr Leon 
Grochowski, P ierw szy Bi
skup Polskiego Narodowe

go Katolickiego Kościoła w 
USA i Kanadzie, ks. biskup 
Ju lian  Pękala, ordynariusz 
Diecezji W rocławskiej, ks. 
inf. Tadeusz M ajewski, w i
kariusz generalny Diecezji 
Krakowskiej, kapitu ła , pro

fesorowie WSD, księża za
trudnien i w  K urii Arcybi
skupiej oraz księża przy
byli z terenu.

Nowym pracownikom 
W innicy Pańskiej życzymy 
błogosławieństwa Bożego.

Kościół zapełnili wierni wraz z członkami rodzin nowo wyświęconych.



Z otw artego głośnika na 
peronie rozległ się

chrobot o charak te
rystycznym dźwięku, 
potem chrząkanie, 
wreszcie spadły gar

dłowe słowa gdzieś z wysokości
rozłożystego daszka. Po niespo
kojnych. w ielokierunkowych
zw rotach głów czekających tu 
podróżnych można było poznać, 
że każdy z pasażerów  chciałby 
te tłukące się dźwięki uchwycić 
i n a  poczekaniu rozszyfrować sa 
memu, ew entualnie przy pomo
cy stojącego obok sąsiada. Prze
cież to jakaś inform acja na s ta 
cji kolejowej. Na szczęście głoś
n ik  nadspodziew anie uspokoił 
się i znów' powtórzone słowa za
dźwięczały w yraźnie, dobitnie i 
zaw ierały pospieszne ostrzeżenie:

— Uwaga, uwaga! Proszę od
sunąć się od toru. „Leci” pociąg 
próbny H. Cegielskiego z szyb
kością ponad sto  kilom etrów  na 
godzinę.

Ci, którzy n ieraz spotkali się 
z podobną uwagą, gwałtownie 
odskoczyli od toru. cofając się 
daleko wstecz. Ten grem ialny 
odruch spowodował, że i inni 
„nieuśw iadom ieni” cofnęli się 
nieco robiąc niew yraźne miny, 
coś w rodzaju pogardliwego lek
ceważenia.

Aliści, to nadeszło szybko, 
trw ało  niedługo, tak jakby po 
w ąskich torach przesunęła kolo
row a błyskaw ica z ogromnym 
grzm otem  i hukiem. Ledwo 
wzrok podróżnych uchwycił rz ą d  
lśniących okien w  nowiutkich 
w agonach pociągu, a już buch
nął im  w oczy niesam owity tu 
m an kurzu w raz z różnymi pa
pieram i. zeschłymi liśćmi, odpad
kam i papierosów itp. Nim ludzie 
odwrócili się i otworzyli oczy 
próbny pociąg zniknął na hory
zoncie.

W śród pasażerów stojącego na 
stacji pociągu w ynikł teraz po
płoch. Bo n ie usłyszeli uwagi z 
głośnika, a  zaciekawieni n ie
zwykłym hałasem  zaczęli otw ie
rać okna. Nim otworzyli — już 
nic nie było widać na torach, je 
dynie kurz buchnął do w nętrza.

— Zam ykać okna! — wołali 
siedzący tam  podróżni.

— Panie... co to było? — zapy
tał ktoś z upartą  ciekawością 
uchylając drzw i wagonu.

— Próbna jazda. Nowy pociąg
— odparł stary  kolejarz. Patrzył 
z zachwytem  w stronę niewi
docznego pociągu. — To się na
zywa jazda.

— To my będziemy takim i po
ciągami jeździli? — zapytała 
jakaś podróżna ocierając chu
steczką ąaprószone oczy. — To 
chybą ja^ąś rak ie ta  n a  księżyc...

Pqsypa{y się różne uwagi, żar
ty, ą stafy  kolejarz wołał:

— To ^est postęp techniczny! 
Błyskawiczne pokonywanie prze
strzeni! W dodatku ten pociąg 
nie potrzebuje węgla, nie dymi, 
nie bucha czarnym i kłębam i, nie 
rzuca niebezpiecznych iskier...

Od budynku stacyjnego nade
szła sprzątaczka z w ielką miotłą 
i z zachwytem  spojrzała na w y
mieciony teren. Wzrok jej powę
drow ał pod płot i pod ścianę m u
row anej budowli gdzie opadł 
zw&l kurzu i papieru. P odrepta
ła  tam  by zacząć od końcowego 
etapu ułatw ione sprzątanie.

Przed upływ em  godziny ruch
liw a sceneria peronu zm ieniła 
sw e oblicze: byli tu już inni lu 
dzie, inne stały  wagony. Jedynie 
stary  kolejarz czekał na pociąg. 
Po skończonej służbie w racał do 
domu. Ten sam głośnik skrze
czał, chrobotał, inform ował. Aż 
dziw. że podróżni trafia li n a  od
powiedni peron, w e w łaściw ą 
stronę, i do „swego” pociągu. 
Głośnik ten odtw arzał charak te
rystyczną atm osferę nowoczesnej 
stacji kolejowej.

Raptem. czekający kolejarz 
zauważył coś w  oddali i zaczął 
Szybko iść w zdłuż toru naprzód 
i naprzód, aż zostawił za sobą 
budynki stacyjne. Szczepan Gór
ny biegł. K olejarska czapka ze
sunęła się w  dół głowy, siwe 
kosmyki sterczały w  nieładzie, 
tw arz nabrała rum ieńców  i św ie
ciła kropelkam i potu. Szczepan 
zauważył, że sem afor był opusz
czony, co oznaczało b rak  wolnej 
drogi, a daleko w polu stał nowy 
pociąg czekając na wolny prze
jazd  w drodze powrotnej. Ten 
sam pociąg, k tóry  tak niedaw ne 
wzbudzał jego zachwyt.

— Oby tylko n ie ruszyli na
przód nim  ja  się tam  dostanę... — 
niespokojne myśli przebiegały 
przez głowę. Zziajany dopadł 
pierwszego wozu. Przez wpół 
o tw arte  okno wychylał się męż
czyzna należący do załogi po
ciągu.

— Dzień dobry — wołał Szcze
pan unosząc głowę w  górę. — 
Zabierzcie mnie ze sobą. Niech 
ja  się raz z wami przejadę.

— Ojczulku — roześm iał się in
żynier. — Nie jesteś przyzwycza
jony do tak szybkiej jazdy i 
mógłbyś nam zemdleć ze s tra 
chu.

— Co ja! Czterdzieści la t jeż
dżę wozami. Dziś mój ostatni 
dzień pracy. Idę na em eryturę. 
Chciałbym honorowo zajechać 
do Poznania.

— Ha... skoro tak... no to... 
w łaź pan do środka. Zaraz ru 
szamy dalej.

Znieruchom iałe pod ham ulcem  
ogromne cielska wagonów drga
ły tłum ioną siłą pędu — jak  ra
sowe charty  przyczajone do sko
ku. Szczepan podciągnął się na 
schodki w  górę i wszedł do w nę
trza. Znalazł się w  środkowym 
korytarzu czołowego motowozu. 
który w  odróżnieniu od innych 
wagonów miał po obu końcach 
kabiny z pulpitem  sterowniczym  
i przyrządam i. Po obu stronach 
korytarza prowadziły oszklone 
drzwi do pasażerskich przedzia
łów. Skierow ał się w  stronę 
gdzie znajdow ał się człowiek z 
którym  rozm awiał. Gdy otworzył 
w ew nętrzne drzwi — aż buchnął 
w nozdrza zapach wszystkiego 
co nowe. Pachniały fotele, ścia
ny, okucia, podłogi, chodniki. A 
wszystko zachwycało oczy pięk
nością, czystością, estetyką.

— Proszę siadać... wszystkie 
miejsca wolne — mówił inżynier
— Przy okazji może pan zoba
czyć jak ie  piękne wagony odda
jem y do użytku kolejnictw a. A 
nieraz gdy znów taki wagon 
w padnie mi w. ręce, to pożal się 
Boże — jak wygląda! Nożem roz
prute fotele, pow ykręcane oku
cia, pobrudzone ściany — pory
sowane scyzorykiem, a w jednym  
praw ie nowym w agonie w idzia
łem  obłocone podeszwy odciśnię
te na jasnym  suficie!

S tary  kolejarz usiadł w fote
lu i z przyjem nością rozglądał 
się wokoło. Spojrzał teraz w gó
rę, na sufit.

— Na suficie??! To chyba nie
możliwe.

— A jednak  tak .by ło . Widocz
nie jakiś dowcipniś zawisł rę
koma na zwisających pasach i 
popisywał się akrobatyką.

— Musimy wszędzie rozbudzać 
poczucie odpowiedzialności i 

uczyć poszanowania m ienia spo
łecznego — w estchnął Szczepan 
Górny. — Idę na em eryturę ale 
czuję, że do końca życia zawsze 
będę kolejarzem . I wszystko co
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dotyczy pociągów wciąż leży mi 
na sercu. To już takie moje... 
hm... hobby.

— Ot, sem afor poszedł w górę! 
W racam do komisji i do swoich 
obowiązków — rzekł inżynier. — 
Tamci panowie — po drugiej 
stronie wagonu — to przedstaw i
ciele z kolejnictw a, przemysłu, 
Centralnego Ośrodka Badań N au
kowych, główny pro jek tan t i kon
struktorzy.

— A ja  mam pozostać sam ? — 
zaniepokoił się Szczepan, ale już 
n ik t go nie słyszał. Przygodny, 
raczej honorowy pasażer zdawał 
sobie spraw ę z tego, że motowTo- 
zy w odróżnieniu do parowozów 
na węgiel i parę. są napędzane 
ropą przez co są więcej ekono
miczne, nie zanieczyszczają po
w ietrza kopceniem, są szybsze. 
Że w ogóle, przyszłość kolejnic
tw a widzi się w elektrowozach 
tj. pociągach elektrycznych i w 
motowozach, tj. pociągach m oto
rowych, k tóre m ają silnik spali
nowy wysokoprężny na ropę — 
jak  w łaśnie ten, którym  jedzie 
do domu. — Ależ pędzi... — za
niepokoi! się Szczepan. I gdy na 
lekkim  skręcie odczuł boczne po
chylenie wozu i to tak gw ałtow 
ne — że zdaw ało mu się iż w y
skoczyli z szyn i tylko powietrze 
siłą rozpędu u trzy m u je ' ich jesz
cze w górze — krzyknął. Nawet 
nie wiedział kiedy i jak  znalazł

się na przedzie wagonu w  kabi
nie m echanika.

— Zatrzym ajcie pociąg! Ja  chcę 
wysiadać...

M echanik obejrzał się siedząc 
na fotelu przy pulpicie sterow ni
czym z przyrządam i. Znajdowała 
się tam  rączka na ham ulec ale 
nie sięgnął do niej. Gdy zauw a
żył, że stojący obok inżynier 
śm ieje się, także się roześmiał. 
Trzym ał za rączkę, która zwięk
sza obroty siln ika i reguluje jaz
dę na coraz szybszą, gdyż wie
dział że ten rozpoczynający się 
odcinek drogi w ykorzystują na 
najszybszą jazdę. Na tym  pulpi-
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cie znajdowały się m anom etry 
na ciśnienie oliw y i term om etry 
w skazujące tem peratu rę  wody i 
oleju. Pomocnik m echanika śm iał 
sie także.

— Ojczulku — mówił inżynier
— delektuj się jazdą. Ledwo set
kę przekroczyliśmy, a teraz 
zwiększamy ponad sto trzydzieś
ci.

— Czterdzieści la t jeżdżę po
ciągami — a takiego szaleństw a 
nie doświadczyłem na sobie. Ide 
n a  em eryturę. Ja  chcę doczekać 
się tej em erytury...

Inżynier spoważniał. Mówił:
— Jadąc w tam tą stronę roz

poczynamy jazdę wolno, i wszys
cy wszystko badam y w ruchu. 
Czy łożyska nie grzeją się za 
mocno, bo mogłyby zatrzeć się i 
urw ać oś, wykoleić. Badam y czy 
sprężyny nie pękają przy w az
kach, bo mógłby się wóz prze
chylić. Badam y czy ham ulec 
szybko działa, czy m otor bez za
rzutu, czy wagon nie szarpie, 
skacze, kołysze, wężykuje. Bada
my maźnice. Bierzemy sta rt od 
zera do trzydziestu kilom etrów  
na godzinę, a potem stopniowo 
odcinkam i zwiększamy szybkość. 
Do pięćdziesięciu kilom etrów. Do 
sześćdziesięciu. Do stu. Do stu 
dw udziestu — i tak  do celu do
bijam y. A po zbadaniu wszyst
kiego w całej drodze powrotnej 
jedziem y pełną szybkością. Oczy-



wiście teraz przy próbie szyb
kość tę znacznie zwiększamy ze 
względu na późniejsze bezpie
czeństwo pasażerów. Bo potem 
pasażerowie będą jeździli wol
niej. Proszę spokojnie wrócić do 
przedziału. Dowieziemy pana 
bezpiecznie w prost na łono ro
dziny Kiedyś, w  porannych pan
toflach siedząc w fotelu z f a 
jeczką będzie pan w nukom  opo
wiadał. O, proszę spojrzeć na 
szyby.

W tej chw ili w róbelek z roz
postartym i skrzydłam i pacnąt o 
szyby.

— Ptaki nieprzyw ykłe do na
szej szybkości próbują przelecieć 
przed nam i tak  jak  to czynią 
przed innym i pociągami. Rozbi
ja ją  się o szyby. N aw et gołąb 
n ie zdążył uciec. Motyle i m u
chy rozpłaszczają się na szybach. 
Jedynie w rona gdy w padnie 
przed nam i na tor, potrafi bo
kiem  nas ominąć. Nie próbuje 
przelecieć w  poprzek szyn.

Szczepan Górny oparł się o 
tylną ścianę kabiny i — nabrał 
ducha. Jakoś w  gromadzie czuł 
się raźniej i absolutnie nie m iał 
zam iaru  w racać do pustego prze
działu. W yprostował się. Oszklo
na kabina daw ała szerokie pole 
widzenia. Słupy telegraficzne mi
gały, w iejskie zagrody przesuwa
ły się w  coraz szybszym tempie. 
Jakby k to  szybko odw racał k art
ki m alow anej książki. Tu sad 
napęczniały drzewam i z czerwo
nym i jabłuszkam i, a  już ustępu
je  żółtym ścierniskom , i znów 
szm at zoranego pola ze lśniący
mi bruzdam i, lasek, łąka, tu 
ścieżka w ije  się wzdłuż toru, już 
droga, a  tam  n a  przedzie w yła
n ia ją  się kominy jak iejś wioski.

— Gorzej — mówił dalej inży
n ier — że ludzie nie m ają w y
czucia naszej szybkości. Ich r e a k 
cja  na spieszne zam ykanie zapo
ry drogowej i nasz gwizd jest 
zadziw iająca. M iast się zatrzy
mać, zaczekać jest w prost prze
ciwnie. Szofer dodaje gazu by 
jeszcze przem knąć przez tor, 
przechodzień — biegnie, woźnica 
podcina konia by jeszcze zdążyć 
pod opuszczający się szlaban. A 
jeszcze gorzej, że dróżnicy zna
jąc  naszą szybkość — nie spie
szą się zamykać przejazdu. Na
w et się zdarzy, że pasterz za
m ierza przepędzić krowy przez 
tor mim o naszych sygnałów. A 
my potrzebujem y sześćset m et
rów  przestrzeni by zaham ować 
pociąg.

W tej chwili rozległ się prze
raźliw y głos syreny, sygnał o- 
strzegawczy. Stojący w  kabinie 
sterowniczej mężczyźni stracili 
równowagę, lecz nie oderw ali 
wzroku z długości gładkiego to
ru  poprzez który ślimaczym ru 
chem  przesuwał się wóz zaprzę
żony w  jednego konia. W łaściwie 
nie wóz, lecz jego rozstawione 
przednie i tylne kola na których 
rozciągały się bardzo długie d rą
gi. tak długie, że sterczały dale
ko poza tylnym i kolami. Okrągłe, 
nie oskórowane, widocznie świe
żo ścięte w  lesie. A nad nimi 
biało m alow ana zapora drogowa 
zwisała w powietrzu — jakby 
ktoś z rozpaczą ram iona załamał. 
N ieproporcjonalnie m alała od
ległość między przednią ścianą 
motowozu a leniwym przesuwem 
końcowych partii drągów  nad 
torem . Przyczepione i luźno po
w iew ające kolorowe płócienko

zdawało się być ich jedyną o- 
chrc.ną. Ba! Nawet pociągu i jego 
załogi...

Lecz uwaga i czujność m echa
nika nie zawiodły. Dobre- ham ul
ce zdały egzamin. Coś się zakot
łowało w kabinie lecz zaham o
w any pociąg zatrzym ał się gw ał
townie na linii zetknięcia się obu 
pojazdów.

Nie będę opisywać sceny po
między załogą pociągu, dróżni
kiem  a  woźnicą, Niech wyobraź
nia czytelnika ten epizod sobie 
uzupełni. To tylko dodam, że za
łoga motowozu dokładnie obej
rzała wagon w ew nątrz  i ze
w nątrz. Stw ierdzili jedynie cien
ką, długą rysę na granatow ej 
farbie dolnej części motowozu 
pow stałą od końców d ru ta  któ
rym  kolorowe płócienko było 
przyczepione do najdłuższego 
drąga. Po przeżytej emocji m a
chinalnym  odruchem  każdy sięg
nął do kieszeni po papierosa. 
Sporta. Jedynie niepalący m echa
n ik  folgował sobie nie przery
w ając epitetów  pod adresem  ry
zykanckich m aruderów  drogo
wych,

Szczepan Górny także wysko
czył z motowozu. Z wielkim  
przejęciem  asystował dalszym 
scenom oraz oglądał i szukał 
w raz z innym i wyrządzonej szko
dy. Badał na przedzie zderzaki 
i hak do przyczepiania wagonów, 
oglądał koła, zaglądał pod prze
dział maszynowy na zbiorniki 
ropy, robił to co i inni, tak ja 
koś czuł się wciągnięty do akcji.

— No to w  drogę — zakom en
derow ał inżynier. — Ruszamy!

Gdy w siadał ostatni, ze zdzi
w ieniem  usłyszał:

— A ja? Zaczekajcie — wołał 
Szczepan.

— I co ojczulku — roześmiał 
się inżynier. — Nie chcecie w y
siadać?

— Jeszcze n ie  pora. Zresztą 
przyznam się, coś mnie w tym 
pociągu poryw a — mówił Szcze
pan spiesznie w siadając. Z ja 
kim ś nowym w yrazem  szacunku 
i poważania spoglądał na pociąg 
i jego załogę.

Zajęli swe daw ne pozycje w 
kabinie. M echanik przez nacisk 
guzika uruchom ił silnik, rączką 
lewą zwiększył jego obroty. 
Szybkość pociągu zwiększała się 
stopniowo.

— Tak, coś w  tej pracy nas 
porywa... — mówił w  zamyśleniu 
inżynier. — Pam iętam  jak  po 
w ojnie z ru in  dźwigaliśmy fab
rykę. Sam na taczce zwoziłem 
m ateriał do obróbki. Z jakim  
trudem  dochodziliśmy do pierw 
szej produkcji. A dzisiaj... Rzec 
by można, że je s t to pociąg dw u
dziestolecia, owoc naszej pracy, 
naszych wysiłków.

Inżynier znów zabrał się do 
kontroli poszczególnych m echa
nizmów, czynił spostrzeżenia, 
rzucał dyspozycje, daw ał rady, 
Cała załoga była w  ruchu zajęta 
swoimi czynnościami.

Szczepan Górny delektował się 
próbną jazdą i z niejakim  żalem 
zauważył n a  horyzoncie wysokie 
wieże i kom iny zbliżającego się 
m iasta.

Rys. B. Eineberg

NAJWIĘKSZY
AKCJONARIUSZ ŚWIATA

CHOCIAŻ W atykan w zbra
n ia się uporczywie z udziele
niem  jakichkolw iek inform a
cji na tem at swego m ajątku  
i transakcji finansow ych i o- 
tacza m głą tajem nicy swpj 
budżet, wszelako wiadomości
o operacjach finansow ych te 
go wielkiego posiadacza prze
n ika ją  na łamy prasy i sta ją  
się znane szerokiem u ogółowi.

Niemieckie pismo „DER 
SPIEGEL" zamieściło w  1958 
roku artykuł pt. „W ielki ak 
cjonariusz”, w  którym  omówi
ło spraw y finansowe W atyka
nu — nie tylko centrum  reli
gijnego, lecz również w ielkiej 
potęgi św iata kapitalistyczne
go.

Od chwili opublikow ania a r 
tykułu m inęło 6 lat, zmienili 
się papieże i inne osoby za
angażowane w spraw y kap i
tału  W atykanu, problem  po
został jednak  ten sam.

„DER SPIEGEL” w opubli
kowanym artyku le podaje m. 
innym i: S tolica Apostolska
zaliczana jest dzisiaj do n a j
w iększych potęg finansowych 
św iata i w niem ałym  stopniu 
z tej w łaśnie przyczyny stale 
w zrastał w ostatnich latach 
wpływ polityczny W atykanu. 
Na niecodzienne rozm iary 
handlowej aktywności W aty
kanu w skazuje chociażby taki 
fakt, że nazwisko m inistra do 
spraw  finansowych W atykanu 
znajduje się w  co najm niej 
74 radach nadzorczych w iel
kich przedsiębiorstw  (w Re
publice Federalnej prowadzi 
pod tym  względem bankier 
H erm ann Abs, którego n a 
zwisko spotykam y w 26 ra 
dach nadzorczych). Zachow a
nie w  tajem nicy przed św ia
tem. w głównej mierze kato
likam i, interesów  robionych 
przez W atykan, możliwe jest 
przede w szystkim  z tego 
względu, że adm inistrow anie 
całym  pakietem  akcji skon
centrow ano w  ręku nielicz
nych świeckich katolików. 
W edług licznych publikacji 
czasopism lewicowych, m. in
nymi rzym skiego tygodnika 
„Espresso” zapoznaliśm y się z 
listą tych osobistości. Żnajdu- 
jem y na niej w iele znanych 
nam  nazwisk: Obok Nogary i 
Spada, na liście tej figuruje 
trzech siostrzeńców zmarłego 
Papieża Piusa X II (Carlo. 
M arcantonio i Giulio Pacelli), 
h rab ia  P iętro  Enrico Galleazi 
(kierownik urządzeń technicz
nych państw a watykańskiego), 
Giovanni B attista Sacchetti 
(naczelny in tendent pałaców 
w atykańskich), Eugenio Gual- 
di, hrab ia Paolo Blum enstihł. 
Francesco M aria Oddasso i 
były am basador włoski Vit- 
torio Cerruti. Z w yjątkiem  
trustu  samochodowego F iat 
oraz koncernu gumowego Pi- 
relli, nazw iska wspom nianych 
wyżej osobistości znaleźć moż
n a  w  radach nadzorczych n ie
m alże w szystkich czołowych 
firm  włoskich. W ten sposób 
uzyskujem y cenną wskazów
kę, gdzie W atykan posiada 
sw oje udziały.

Co się tyczy sektora banko
wego, to W atykan ma przede 
wszystkim  udział w Banco di 
Roma (przewodniczący rady 
nadzorczej Giulio Pacelli), 
gdzie W atykan, aczkolwiek 
nie m a większości udziałów, 
może jednak  w yw ierać w pływ  
na znajdującą się w innych 
rękach większość. Poza tym 
W atykan dysponuje istotnym i 
udziałami w Banco di Santo 
Spirito  (przewodniczący rady 
nadzorczej baron Spada), jak  
również w mediolańskim  B an
co A m broziana oraz w  Banco 
di N ovarra. Nazwisko Nogara 
w ystępuje w  największym  
banku m ediolańskim  — Banco 
Com m erciale Italiana, nazw i
sko Spada figuruje w Banku 
Credito Italiano, przy czym 
oba ostatn ie banki znajdują 
się w większości we w ładaniu 
publicznym.

Jak  podaje „Der Spiegel” 
oraz lewicowa p rasa rzymska, 
na jednym  z procesów 1957 
roku, który dotyczył rzym
skich skandali ujawniono, iżi 
W atykan jest rów nież posia-i 
daczem pakietów akcji nie-, 
małże wszystkich tow arzystw t 
włoskich dysponujących grun-_ 
tam i. W największym  tow a-' 
rzystw ie akcyjnym  tego ro-! 
dzaju — Generale Im m obila-" 
re, w którego posiadaniu w- 
sam ym  Rzymie i okolicy znaj-ł 
du je  się 800 hektarów  ziemio 
bezpośredni lub pośredni u-, 
dzia! kurii oceniany jest na 
około 40 proc. Przewodniczą-" 
cym  rady nadzorczej Immo-> 
bilare jest baron Nogara, ger; 
neralnym  dyrektorem  zaś! 
Eugenio Gualdi, który jedno-,, 
cześnie zaangażowany jest w 
całym  szeregu innych podob
nych tow arzystw  i jest spec3 
ja lis tą  W atykanu do spraw? 
związanych z gruntem . a

W sum ie m ajątek  akcyjnj1 
Stolicy Apostolskiej ocenić 
się na 12 m iliardów  dolarów:

Przekształcanie się W atyka 
nu w jedną z najbardziej 
wpływowych potęg finansos 
wych św iata dokonało się \>ł 
latach osiemdziesiątych utę 
stulecia. Dążenie do tego, b; 
wartości m ajątkow e kościoły 
zacząć lokować w akcjach 
bierze swój początek od Leoi 
na X III, który zasłynął z o< 
głoszenia katolickiej nauk( 
społecznej. Jednocześnie jed 
nak był on genialnym  finan1- 
sistą. który zaw arł1 sojusz koś1 
cioła katolickiego z nowoczesj 
nym  kapitalizm em . 2

Do m iliardow ych w artość 
w atykańskich akcji trzeba ja
szcze doliczyć te  bogactw^ 
jakie znajdu ją się w  ręku zi 
konów i k tóre są całkowici 
lub częściowo kontrolowan 
przez W atykan. Na pierwszyi 
miejscu jako posiadaczy akc_ 
wymienić należy zakon jezu? 
tów, którego udziały oblicz' 
się n a  5 m iliardów  dolarów 
Po raz pierwszy przed oko!,;
50 la ty  sta ł się widoczr
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HOLENDERSKA
KSIĘŻNICZKA

ZMIENIŁA WYZNANIE?
W lutym  br. prasa całego św iata tłustym i 

tytułam i rozniosła sensacyjną wieść: Dwu
dziestoczteroletnia holenderska księżniczka 
Irena O ranje przeszła n a  rzymski katolicyzm.

Holendrzy to  ludzie spokojni i to lerancyj
ni. P rześladow ania czy niechęci do ludzi o 
Innych przekonaniach skończyły się w  Ho
landii przed stu  laty. Jednakże postępek 
księżniczki Ireny w yprow adził niejednego 
H olendra z równowagi. Dlaczego? Dlatego, że 
księżniczka nie tylko zdradziła narodow ą tra 
dycję Holandii, ale popisała się rzym skokato
licką obłudą.

K rólew ska rodzina holenderska w yznaje 
narodow y kalw inizm  zorganizowany w _pań- 
stwowy niegdyś Kościół Reformowany, który 
na początku istn ienia Holandii przed cztery
stu laty  skupiał p raw ie 90 proc. ludności k ra
ju  a  jeszcze przed stu la ty  — 55 procent.

W zm ianie w yznania księżniczki jednak 
nie chodzi o zdradę tej narodow ej religii. 
Chodzi o fnotywy jej kroku, o zarzucenie za
sad uczciwej gry.

Dla prasy rzym skokatolickiej księżniczka 
oświadczyła, że do tego kroku skłoniło ją  
głębokie zrozum ienie ruchu ekumenicznego. 
Na czym  polega ruch ekum eniczny w  opinii 
księżniczki? Na dążeniu do przejścia wszyst
kich innych w yznań n a  rzym ski katolicyzm. 
Dosłownie powiedziała: ,.W idząc istnienie 
elementów wspólnych w e w szystkich Kościo
łach chrześcijańskich zdecydowałam  się 
przejść do Kościoła rzym skokatolickiego d la
tego, że w łaśnie w tym  Kościele w idzę naj- 
epsze w arunki d la  pracy n a  rzecz jedności” 
Słowo Powsz. z 29.11.1964 r.). A w ięc księż- 
liczka porzuca w iarę  ojców d la  rzymskiego 
catolicyzmu dlatego, że św ietnie się orientu- 
e w  teologii ekum enizm u i rozpocznie pracę 
.na rzecz jedności” chrześcijaństw a jako 
rzłonkini Kościoła rzym skokatolickiego — nie 
nnego.

A teraz powiedzmy, co napraw dę skłoniło 
.siężniczkę do zm iany w yznania. Otóż p ra 
nie równocześnie z rzym skokatolickim  
świadczeniem prasy jezuickiej, świecka p ra 

sa całego św iata w yjaśniła, że księżniczka 
przeszła na rzymski katolicyzm  dlatego, że 
jej narzeczony jest rzym skim  katolikiem . A 
narzeczony należy do wysokiej klasy. Jest 
nim  książę hiszpański, don Carlos Hugo, p re
tendent do „tronu hiszpańskiego” z ram ienia 
tzw. karlistów  hiszpańskich, których protek
torką jest hiszpańska h ierarch ia rzym skoka
tolicka. (Por. K urier Polski z 7.III.1964).

Powszechnie wiadomo, że w  ostatnich cza
sach jest coraz m niej autentycznych książąt, 
a księżniczka Irena skończyła już  24 lata. 
S tojąc wobec staropanieństw a, nie myśli n a 
śladować angielskiej księżniczki Małgorzaty, 
która wyszła za fotografa. — Woli księcia 
hiszpańskiego niż religię ojców, zwłaszcza, 
że książę może zostać królem . K rólowa Hisz
panii musi być rzym ską katoliczką, w ięc — 
parafrazu jąc powiedzenie króla F rancji, Hen
ryka IV — „M adryt jest w art M szył — rzuci
ła księżniczka Kościół narodow y i przeszła 
na rzym ski katolicyzm.

Przyznajm y, że dużą zręcznością je s t przy 
takim  in teresie upiec dw ie pieczenie: zostać 
królow ą H iszpanii i uchodzić za gorącego 
rzecznika „jedności ekum enicznej”. Nie jest 
złym dyplom atą kto przyziem ne interesy po
trafi osłonić wzniosłymi hasłam i. T ak  postę
puje przecież dyplom acja w atykańska od k il
kunastu  wieków, tak  uczy jezuicka zasada: 
cel uświęca środki. A le czy to dyplom acja 
chrześcijańska i czy na niej m a rosnąć „jed
na ow czarnia”? Niech odpowie nam  nasze 
zrozum ienie religii Jezusa Chrystusa.

*

Dodajm y wszakże, że księżniczka zapom 
niała  o w ykorzystaniu jeszcze jednej okazji.
— Oto wiadomo, że w  ostatnich m iesiącach 
zawsze jednakow o „w spaniałom yślny” dyk ta
tor H iszpanii gen. Franco, zezwolił hiszpań
skim  protestantom  . naw et na odpraw ianie 
nabożeństw . Nie myślmy, że chodzi tu  o n a 
bożeństwa publiczne, w  św iątyniach. — By
najm niej. P rotestantom  wolno się modlić 
„pryw atnie w  pomieszczeniach zam kniętych”. 
Do tego czasu nie wolno się było przyzna
wać do religii innej niż rzym ska. Dzieci p ro 
testanckich rodzin m usiały chodzić w  szko
łach n a  lekcje religii rzym skokatolickiej, a 
żołnierze w  arm ii dyktatora m uszą nadal 
chodzić razem  n a  nabożeństw a rzym skokato
lickie bez względu n a  wyznanie. S tarsze po
kolenie polskie rozum ie to  dobrze, bo tak  
było i w  Polsce przed 1939 r. a co znaczy 
„to lerancja pryw atnych nabożeństw ” wiedzą

doskonale sta rsi wyznawcy Kościoła Polsko
katolickiego.

Otóż nie sądzimy, że dyk ta to r Franco tak  
zm iękł względem „heretyków ” w celu przy
podobania się księżniczce Irenie, księciu 
Carlosowi lub naw et W atykanowi, że też się 
włączył do „dialogu ekum enicznego”. Tutaj 
spraw a jest bardziej otw arta . H iszpanii roz
chodzi się o dostanie do Europejskiej 'Wspól
noty Gospodarczej, a  główne skrzypce w  tej 
organizacji gra pro testan t E rhard, kanclerz 
NRF (Adenauer je s t rzym skim  katolikiem).

A uczciwy człowiek nadal pyta: Co to 
wszystko m a wspólnego z religią?

TOKIO PR ZED  O LIM P IA D A
W październiku br. Tokio skupi za

interesow anie całego św iata. W stolicy 
Japonii odbędzie się X V III Olimpiada. 
Po raz pierwszy w Azji. Do dziesięcio- 
m ilionowego Tokio przyjedzie ponad 
40 tysięcy sportowców i gości z całego 
świata.

Igrzyska O lim pijskie w ykorzystane 
zostały przez w ładze m iejskie Tokio do 
przeprow adzenia przeróżnych inwestycji 
finansow anych przez rząd. Całe arm ie 
robotników  przebudow ują olbrzym ie 
dzielnice miasta. Pow stają nowe drogi, 
autostrady, w ybudow ano przy okazji 
17 km  kolei podziemnej, n ie  mówiąc o 
budowie obiektów  olim pijskich. Budżet 
tej im prezy wynosi bez m ała m iliard 
dolarów. Jest to  poważna kwota, którą 
rząd japoński zdecydował się zainw es
tować w  O lim piadę w  nadziei, że przy
niesie ona olbrzym i zysk m oralny n a 
rodowi i państw u japońskiem u.

Poza urządzeniam i sportowym i, jak  
bieżnie, boiska, tory, wsią o lim pijską — 
n ie zapom niano też o zwykłych ucie
chach dla kibiców sportowych. Dla za
granicznych turystów  uruchom ione bę
dą:

#  3.000 nocnych lokali #  4.300 k a 
w iarń  9  6.000 restauracji, restauracy
jek  i knajpek  #  1200 herbaciarn i z 
dwuosobowymi lożami.

Przygotow aniam i do Olimpiady zo
stały  ogarnięte dosłownie wszystkie 
dziedziny życia. Rozbudowano sieć ho
teli, porty lotnicze, morskie. Słowem 
inw estuje się olbrzym ie nakłady.
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wpływ ' Tow arzystwa Jezuso
wego w yw ierany n a  finansje- 
rę am erykańską. W tedy to 
bowiem włoski finansista , A. 
P. G iannini utw orzył Bank 
of California. Dzisiaj insty tu
cja ta  znana jest pod zm ienio
ną nazw ą „Bank of Am erica”
-  jeden z największych ban
ków św iata. Jednym  z n a j
zręczniejszych ludzi finansje- 
ry był G iannini, k tóry jezu i
tom zawdzięcza swój począt
kowy kapitał i figurow ał ja 
ko ich mąż zaufania. Dzisiaj 
Bank of A m erica w  51 proc. 
znajduje się w posiadaniu za
konu.

W San Francisco Tow arzy
stwo Jezusowe finansowało 
innego włoskiego człowieka 
finansjery  — Sycylijczyka An
tonio di Diorgio — tw órcę po
litycznego wpływowego kon
cernu „Di Giorgio F ru it Com
pany”. W łasnością koncernu 
jest duża p lan tacja  owoców 
i bananów  w  Ameryce Środ
kowej oraz m orska flota 
transportow a o ponad stu o- 
krętach.

Jezuici m ają również udzia
ły w w ielkich am erykańskich 
firm ach stalow ych Republic 
Steel and N ational Steel. P o
za tym m ają oni również swe 
udziały w  czterech najw aż
niejszych zakładach produkcji 
sam olotów USA: BOEING, 
LOCKHEED, DOUGLAS i 
CURTISS-WRIGTH. Jezuici 
kontro lu ją ponadto niezależne 
tow arzystw o naftow e „PH IL
LIPS OIL CO” oraz tow arzy
stw o „CREOLE PETROLEUM 
CO”. To ostaltnie dysponuje 
rozgałęzionymi w pływ am i w 
Wenezueli.

Zanim  firm y am erykańskie 
stw orzyły przed kilkom a laty 
w  Ameryce Południowej kon
kurencyjne przedsiębiorstwa, 
Towarzystwo Jezusowe posia
dało monopol również n a  rtęć. 
Ekspertom  do spraw  finanso
wych zakonu udało się bo
wiem w roku 1923 opanować 
wszystkie akcje sławnych 
hiszpańskich kopalń rtęci w 
Almadach, k tóre stanow iły 
własność m adryckiego Banco 
Hispano-Am eraicano. W św iet
le  historii giełdowej, m ieliś

my tu ta j do czynienia z mi
strzow skim  posunięciem, albo
wiem jezuici w ysadzili z siod
ła najw iększy am erykański 
koncern chemiczny du Ponta, 
który rów nież chciał zdobyć 
akcje hiszpańskich kopalń 
rtęci. Założyciel tego trustu  
am erykańskiego, A lfred II  du 
Pont de Nemours powiedział 
wówczas: „Zrobiłem duże do
świadczenie. Nie należy nigdy 
toczyć sporów z księżmi, 
przede w szystkim  zaś z jezui
tam i”.

W roku 1932 jezuici zdobyli 
kopalnie rtęci we Włoszech 
(Toskania), k tóre to  kopalnie 
w połączeniu z A lm adam i do 
ostatnich la t zaopatryw ały 
niem alże całkow icie rynek 
światowy. Podczas drugiej 
w ojny ś\viatowej zakon jezu i
tów  zarabiał na tym  ważnym 
strategicznie surow cu od obu 
stron  walczących. Podczas gdy 
firm a hiszpańska zaopatryw a
ła głównie aliantów  i Rosję, 
kopalnie włoskie dostarczały 
rtęci na potrzeby zbrojeń nie
mieckich. We F rancji za in tere

sow ania Tow arzystw a Jezuso
wego rozciągnęły się na firm y 
samochodowe Peugeot i C itro
en oraz n a  „Banque de P aris 
et des Pays-Bas”, jak  rów 
nież na liczne przedsiębior
stw a w e Francji, Belgii i Ho
landii (np. Schneider Crou- 
sot). Jezuici kontro lu ją jed 
nak rów nież kasyno gry w  
Ostendzie. W yw ierali oni tak 
że m iarodajny w pływ  na pa
rysk i B anąue Francaise et 
Italienne pour I’A m erique du 
Sud, w  których radzie nadzor
czej odnajdujem y znów n a 
zwisko w atykańskiego eksper
ta  do spraw  finansow ych — 
Nogarę. Ten insty tu t finanso
wy praktycznie panuje nad 
południowo - am erykańskim  
rynkiem  kaw y oraz nad  no
w ojorską giełdą kawy.

Jak  więc widzimy, zasada: 
„m oje królestwo n ie jest z te
go św iata” — n ie  m a zastoso
w ania w  polityce W atykanu.

Na podstawie artykułów  opubli
kow anych w czasopism ach „DER 
SPIEGEL” i „ESPRESSO” opra
cowała: Elżbieta Jeljta-B orzem ska



Ks. E. NARBUTT

P an  Stefan Sobociński z W arszawy 
napisał lis t do Redakcji n a  13 stro 
nach m aszynopisu i postaw ił nam  
szereg zarzutów . Poniew aż lis t u trzy 

m any w  tonie poważnym  i kultu ra lnym , d la
tego w  tej sam ej tonacji pragniem y Mu od
powiedzieć.

Na w stępie jednak  pragnę zaznaczyć, że 
poziom argum entacji w  treści i w form ie jest 
bardzo różny.

Pierw szy zarzut, jak i P. Sobociński nam  
wytacza, dotyczy używ ania przez nas okre
ślenia „katolicki”. P. Sobociński powołuje 
się na słowniki w yrazów  obcych w ydane 
przed w ojną i po wojnie, na podstaw ie k tó 
rych tw ierdzi, że „katolicki oznacza powszech
ny. dotyczący w yznania chrześcijańskiego, 
którego głową jest papież, zaś katolicyzm  — 
to w iara  powszechna, w yznanie rzym skokato
lickie i jego zasady”.

KATOLICKI CZY RZYMSKOKATOLICKI

Potrzeba tylko dobrej woli, aby rozjaśnić 
te  niejasności. Ani słow nik przedw ojenny, ani 
pow ojenny nie są dostatecznym  argum entem  
ani źródłem  obiektyw nej praw dy w  tym  za
kresie. Zdajem y sobie spraw ę, że słownik w y
razów obcych nie jest dziełem jednego czło
wieka. Jeżeli p. A rct przed w ojną zwrócił się 
w t e j spraw ie do któregoś z teologów rzym 
skokatolickich w  W arszawie, to zrozum iałą 
jest rzeczą, że tak ą  odpowiedź otrzym ał. N ad
to p. A rct — firm a p ryw atna — m iał realną 
ocenę sytuacji w  Polsce i liczył się z odbiorca
mi. W prawdzie byt n ie  określa świadomości, 
ale znacznie n a  n ią  wpływa.

Sięgnijm y więc do słow nika greckiego, w 
którym  czytamy, że „katolikos” znaczy ogól
ny, powszechny. Słowo „katolikos” jest odpo
w iednikiem  łacińskiego „universus”, co zna
czy wszystek, cały.

Innym i słowy „katolicki’’ nie jest równo
znaczny z „rzym skokatolickim ”, jak  Pan su
geruje idąc za słow nikam i w yrazów  obcych.

Kościół katolicki, czyli powszechny — to 
Kościół, k tó ry  zachow uje całość nauki Chry
stusa, a  jako  źródło w iary  przyjm uje Pismo 
św. i Tradycję.

Tak jak  w  Kościele pierw otnym  poszcze
gólne Kościoły narodow e zachow ujące czystą 
naukę Chrystusową stanow iły jeden Kościół 
powszechny, tak  i dzisiaj Kościół powszechny 
stanow ią te  Kościoły chrześcijańskie, k tóre 
uznają za źródło swej w iary  Pism o św., Apo
stolską T radycję i zasady w iary  zaw arte w  
Składzie Apostolskim. O jedności Kościoła 
powszechnego nie stanow i jedność organiza
cji czy adm inistracji kościelnej, lecz jedno
litość zasad w iary  1 jedność duchow a w  ży
ciu nadprzyrodzonym  jego członków. Jedność 
bow iem  organizacyjna i adm inistracy jna w  
kośc iele  powszechnym  daw no została zerw a
na z przyczyn n a tu ry  politycznej oraz spo
łeczno-gospodarczej. Po raz pierw szy zerw a
nie to  m iało m iejsce w  X I w ieku, kiedy K o
ściół Wschodni oddzielił się od Zachodniego, 
następnie Kościół Zachodni podzielił się o r
ganizacyjnie w  XVI w ieku w  okresie Refor
m acji.

B rak  jedności organizacyjnej i  wspólnej 
adm inistracji n ie  przekreśla jedności ducho
wej Kościoła w ynikającej ze wspólnoty w ia
ry. Dzisiaj, gdy większość chrześcijaństw a 
nie uznaje papiestw a ani jego suprem acji ja 
ko symbolu jedności Kościoła, trudno  je st 
mówić o powszechności jedynie Kościoła

rzymskokatolickiego, który dotąd z t y c h  
am bicji nie zrezygnował. Dlatego albo wszys
cy chrześcijanie zachow ujący w  całości n a 
ukę Chrystusa i T radycję Apostolską tw orzą 
jeden Kościół powszechny i każdy na jm n ie j
szy Kościół chrześcijański jest jego organicz
ną częścią, albo żaden n ie  stanow i Kościoła 
powszechnego, gdyż w zasięgu sw oim  nie 
skupia w szystkich chrześcijan.

Jeżeli przyjm iem y pierw szą tezę, dojdzie
m y do wniosku, że w  tej wielości jest jed 
ność, a w  jedności — wielość. Z „Dziejów 
Apostolskich” i tradycji pierwotnego chrze
ścijaństw a w ynika, że poszczególne Kościoły 
posługując się w  liturgii językiem  ojczystym 
i uwzględniając cechy w łaściw e swem u n a
rodowi tw orzyły jeden Kościół powszechny. 
W yrazem  tej jedności je s t Skład Apostolski 
oraz późniejsze „W yznanie w iary  nicejsko- 
konstantynopolitańskie”, k tóre zaw iera 
wszystkie artykuły  w iary  Kościoła powszech
nego. W wym ienionym  wyżej „W yznaniu”, 
przejętym  zarów no przez Kościół Zachodni, 
jak  i W schodni oraz przew ażającą większość 
chrześcijaństw a, nie m a an i jednego słow a o 
Kościele rzym skim  an i o innych praw dach 
przezeń głoszonych.

T rudno n a  przykład byłoby dzisiaj powie
dzieć, że N ajświętsza M aryja Panna, która 
należała do Kościoła w  Jerozolimie, była 
rzym skokatoliczką w  dzisiejszym  rozum ieniu 
tego słowa. To sam o trudno  byłoby powie
dzieć o apostołach i uczniach Pańskich, k tó 
rzy niew ątpliw ie budow ali Kościół powszech
ny.

Kościół rzym skokatolicki w  dzisiejszej for
m ie utw orzył się w  ciągu wieków. P rzeją ł 
swoją stru k tu rę  organizacyjną i form y abso
lutnej w ładzy od Im perium  Rzymskiego. 
P rzejął rów nież am bicję i pragnienie pano
w ania nad światem . Okres największego 
wpływu Kościoła rzymskiego n a  losy historii 
należy do przeszłości. Je s t on dziś poważną 
częścią Kościoła powszechnego, choć nauka 
jego, ustrój i duch w  znacznym stopniu są 
sprzeczne z nauką i tradycją Kościoła apo
stolskiego.

W szystkie w yznania chrześcijańskie w  myśl 
nakazu Założyciela Kościoła Powszechnego, 
aby czynić to n a  Jego pam iątkę, odpraw iają 
nabożeństwa, których K om unia św. jest cen
tra ln ą  i najw ażniejszą częścią. N abożeństwa 
te różnią się n ie  istotą, lecz form ą i obrząd
kiem.

W sam ym  Kościele rzym skokatolickim  
istn ieje cały szereg obrządków  różniących się 
znacznie w  obrzędach relig ijnych i szatach 
liturgicznych.

Są znane 4 obrządki: antiocheński, alek
sandryjski, rzym ski i gallikański.

Każdy z tych obrządków dzieli się n a  po
szczególne obrządki używ ane w śród w yznaw 
ców tego lub innego odgałęzienia rzym sko
katolickiego.

W Polsce m iędzyw ojennej w śród w yznaw 
ców rzymskiego katolicyzm u było k ilka ob
rządków: obrządek rzymski, obrządek antio
cheński i obrządek bizantyjski używany 
przez unitów  z litu rg ią w jęz. starosłow iań
skim, odm iana obrządku antiocheńskiego — 
ryt chaldejski używany przez O rm ian z li
turgią w  języku chaldejskim . Ponadto  zna
ny był w ielki obrządek bizantyjski używany 
w  praw osławiu.

Nie można więc utożsam iać słow a „katoli
cki” ze słowem „rzym skokatolicki”, bo byłby 
to  rażący błąd.

pew ną określoną specyfikę i n ie  można m ię
dzy słowem „katolicki” a  „rzym skokatolicki” 
postawić znaku rów nania.

Słyszał P an  n a  pewno o Kościele grekoka- 
tolickim , który m im o jurysdykcji rzym skiej 
m a inną specyfikę i inny obrządek.

Słyszał P an  na pew no także o Kościele 
starokatolickim , który jest w łaśnie katolicki 
w swojej treści i formie, choć nie m a nic 
wspólnego z papiestwem  od kilkudziesięciu 
lat.

Nie chcę P ana an i innych podobnie m yślą
cych zbytnio m artw ić, a le  jest m i przykro, że 
Pan, m ieszkaniec W arszawy, je s t bardziej pa
pieski niż sam  papież. Bo w łaśnie sam  pa
pież uznaje Kościół starokatolicki i jego b i
skupów. Z Ziemi Świętej Paw eł VI do n a 
czelnego biskupa starokatolickiego w  U trech
cie w  dniu 6 stycznia z Jerozolim y nadesłał 
telegram  następującej treści: „Arcybiskup 
Utrechtu dr Andrzej Rinkel, Prymas Kościo
ła starokatolickiego Utrecht. Z kraju, który 
został uświęcony przez życie, śmierć i zmar
twychwstanie Zbawiciela, przesyłamy Wam 
w  poczuciu chrześcijańskiej, braterskiej 
współpracy Waszych obserwatorów obecnych 
podczas II Soboru Watykańskiego zapewnie
nie naszej modlitwy i szczerych najlepszych 
życzeń pokoju i szacunku. Paweł VI, Papież”.

Jak  P anu chyba wiadom o, Kościół nasz 
je st w  swojej istocie Kościołem S tarokatoli
ckim  mim o nazw y Kościoła Polskokatolickie- 
go i tak  sam o jak  Polski N arodowy Kościół 
K atolicki w  A m eryce i K anadzie należy dc 
Unii Kościołów S tarokatolickich w  U trechcie

O rganizator Polskiego Narodowego Kościo
ła K atolickiego i Jego pierw szy biskup ks 
Fr. H odur o trzym ał sak rę biskupią, które; 
ważność może kw estionow ać tylko człowiel 
ciemny lub złej woli, bo naw et sam  papie; 
jej n ie  kwestionuje.

Obecny prym as Kościoła Polskokatolickie 
go w  Polsce ks. bp d r  M aksym ilian Rode v 
1959 r. sak rę biskupią otrzym ał także w  ka 
tedrze w  U trechcie z rą k  Pierw szego Biskup. 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickie 
go w  Ameryce ks. d r L. Grochowskiego prz 
współudziale biskupów  starokatolickich.

W św ietle powyższego trudno  Kościołom 
naszem u odmówić praw a do określenia „ks 
tolicki”. Je st on tak  sam o cząstką Kościoł 
katolickiego, ja k  Kościół rzym skokatolick 
choć ten ostatni je s t liczebniejszy.

Można być przyw iązanym  do Kościoł 
rzymskiego czy do W atykanu, a le  nie nalei 
kwestionować obiektyw nych praw d. Swia< 
czy to  bow iem  o b raku  dobrej woli bądź t< 
nieznajomości rzeczy lub też o ślepym  fan; 
tyzmie, z k tórym  najczęściej się spotykam

Ironizuje P an  dalej n a  tem at wypowied 
ks. Z. M ędrka, k tó ry  w  11 num erze „Rod? 
ny" pisze — „Żal mi w ierzących Polakó' 
którzy jeszcze n ie zrozum ieli, że o tw ar 
kryn ica czystej w ody zna jdu je  się w  Koście 
Polskokatolickim ”.

Je st to p ryw atne przeświadczenie ks. 
M ędrka, a nie oficjalna nauka Kościoła.
. Ks. M ędrek przed kilku la ty  opuścił bog 
tą  rzym ską parafię  i choć w  naszym  Kość: 
le żyje w  skrom nych w arunkach, p racu je 
pożytkiem  dla Kościoła i m a dużo rado; 
życia.

W POSZUKIWANIU PRAWDY)
(KU POKRZEPIENIU SERC I ROZWADZE PANA SOBOCIŃSKIEGO Z W ARSZAW Y I PODOBNIE JEMU

ROZUMUJĄCYCH)

Przym iotnik „rzym ski” daje  katolicyzmowi



DOK
CZE!Hi W P O S Z U K I W A N IU  PRAWOY
Tw ierdzi Pan dalej, że są ludzie w  Polsce, 

którzy utrzym ują, że szczęście Polaków — to 
wolność od wszelkiej religii.

Pozwolę sobie zauważyć, że miesza Pan 
dw a pojęcia: religię z Kościołem. Religia dla 
w ierzących jest określonym  stosunkiem  czło
w ieka do Boga, dla niewierzących jest także 
zjaw iskiem  społecznym i kulturotw órczym . A 
Kościół — to co innego znaczy. W ielu ludzi 
postępowych w Polsce, którzy znają historię i 
rolę Kościoła rzym skiego w dziejach naszego 
narodu do chwili obecnej, chętnie by się po
zbyli suprem acji W atykanu, jego ingerencji w 
nasze spraw y oraz jego przedstaw icieli w 
Polsce.

Twierdzi Pan dalej, że praw o kanoniczne 
Kościoła rzym skokatolickiego mówi, że ty l
ko kap łan  rzym skokatolicki spraw uje święte 
czynności w ażnie i godziwie.

Takie tw ierdzenie mogłoby stanow ić argu
ment. gdyby miało uzasadnienie biblijne lub 
logiczne. Niestety, jest ono sprzeczne zarów 
no z N. Testam entem  jak  i logiką.

U trzym uje Pan, że my dowodzimy stale, że 
„jedynym  powołaniem duchow ieństw a rzym 
skokatolickiego jest chęć urządzenia sobie 
wygodnego życia”. To także m ija się z praw 
dą. Nie kryję, że należę do zagorzałych an- 
tywatykańczyków tak  ze względów ideowych, 
iak i osobistych, bo mi najw ięcej w  życiu 
iokuczyli. Ale nigdy tego nie tw ierdziłem . 
Ddwrotnie, spotkałem  tam  wielu szlachet- 
iych i św iatłych kapłanów , oddanych sp ra
wie Bożej i Ojczyźnie, z którym i do dziś lą- 
:zą m nie serdeczne stosunki i niektórzy z 
lich w ciężkich chw ilach mego życia okazali 
jni więcej serca i pomocy niż swoi. Dlatego 
\ogólniać byłoby niespraw iedliw ie i niem o
ralnie.
; Jeżeli chodzi o wygodne życie, to chyba 
tażdy woli lepiej niż gorzej. Średniowieczny 
ieał ubóstw a daw no przestał być ideałem, 
/ygodne życie n ie  jest grzechem ani obrazą 
•oga. Dlatego zarzut Pański jest nieuzasad
niony.

Pisze Pan, że n ie  każdy może być św. 
.ranciszkiem z Asyżu. Nikt tego nie w ym a
ca. Ale trochę uw rażliw ienia na ból, na nę- 
zę ludzką, na głód i niedostatek przydałoby 
ę od papieża do w ikariusza w Pacanowie 
:łącznie.
iNie podoba się Panu, że zbyt często wspo- 
inam y o inkwizycji i o tych ciemnych kar- 
ch historii Kościoła.
'P ragnę w yjaśnić dlaczego. Jakkolw iek try- 
inał inkwizycyjny jest rozwiązany, to jed- 
ik jego szlachetni potomkowie pozostali do 
isiaj. W ynika to zresztą z jedynozbawczości 
3Śc:ola rzymskiego, który tęskni za bogaty- 
1 środkam i i do dziś z nich nie zrezygno
wał.
Pozwolę sobie przytoczyć słow a ks. d r Ka- 
nierza Lutosławskiego, znanego działacza 
tolickiego, teologa i posła n a  sejm  w okre- 

m iędzywojennym, który nie mniej nie 
ęcej tylko tak pisze w swojej „Teologii” : 
f  stosunku do heretyków, którzy błąd swój 
uporem  i ze szkodą innych dusz w brew  
jaśnieniom  kościoła szerzą, spraw iedliw ość 
m agałaby najsurow szych k ar i ich grzech 
t taką winą, k tó ra  zasługuje n ie  tylko na 
łączenie z obcowania w iernych przez wy
cie, ale n a  osądzenie jak  inne zbrodnie 
.eciw bliźniem u i przeciw  poi'ządkowi 
ulicznemu: bo w iększą zbrodnią jest za- 
w anie źródeł w iary  i narażan ie dusz łudz
ił na chorobę i śm ierć aniżeli za truw anie 
dni, z której woda niesie śm ierć dla ciał 
h, co z niej korzystają, i z tego ty tu łu  ka- 
śm ierci najzupełniej byłaby spraw iedli-

łowem. n ie w ierzysz w  papieża — kara 
erci.
Tie wierzysz w d iabła — kara śmierci.
sie wierzysz w  piekło w ieczne — kara  ' 
erci.

•■le — wie Pan — twierdzić, że inkwizycja
a. spowodowana zależnością Kościoła od

państw a — to już nie jezuicka kazuistyka, a  
naw et perfidia. Było bowiem  wręcz odw rot
nie. Sądy duchow ne w ydaw ały wyroki, a  pań
stw o je  wykonywało. Pobożni zakonnicy przy 
płonących stosach śpiew ali psalm  50: „Mi
serere mei. Deus”.

Mogę Pana zapewnić, że gdyby dzisiaj pań
stw o użyczyło swego ram ienia, w każdej die
cezji zostałyby skom pletow ane sądy inkwizy- 
cyjne i w m iastach dla „bezbożnych’’ po
w stałby las szubienic i zapłonęłyby stosy, a 
pobożni zakonnicy śpiewaliby jak  daw niej 
„M iserere mei Deus”. Kościół bowiem w 
swojej istocie — zresztą jak  Pan sam tw ier
dzi — jest niezmienny.

NIEOMYLNY BÓG CZY PAPIEŻ

Pisze Pan, że w dziele burzenia Kościoła 
„Rodzina" nie jest bez w iny: „Podkopywa
nie w iary  w nieomylność papieża pociąga za 
sobą krytykę dalszych praw d religijnych i 
obalania klasycznych dowodów na istnienie 
Boga”.

Wybaczy Pan, ale takie rozum owanie jest 
chyba niewłaściwe dla myślącego człowieka. 
W ydaje mi się. że kw estionowanie nieom yl
ności papieskiej, przymiotu, który jest tylko 
Bogu właściwy, m a tyle 
n iem  klasycznych dowoć 
ga. ile „cud na Nowolip
bernetyki. Nie m ożna tak spraw y upraszczać.

Pragnę, aby Pan przyjął do wiadomości, że 
nieomylność papieska jest nie tylko zasadni
czą przeszkodą w  zjednoczeniu Kościoła Po
wszechnego, jest przeszkodą, aby w ielu inte
ligentnych ludzi przyjęło rzymski katolicyzm. 
Sam spotkałem  w Stanach Zjednoczonych 
profesora medycyny Japończyka, który uw a
żając m nie za ks. rzym skokatolickiego (byłem 
pulchny i na tw arzy czerwony), powiedział, 
że mu łatw iej przyjąć, że hinduskie krowy są 
święte, niż że ludzie, którzy prowadzili w ielką 
politykę, którzy przyjm owali R ibbentropów  i 
udzielali im błogosławieństwa, posiadają bo
skie przym ioty nieomylności.

Pisze P an  dalej, że wielu małej w iary ty l
ko szuka pretekstu i uspraw iedliw ienia, aby 
móc odrzucić niem iły balast, tzn. w iarę.

Błąd w rozum owaniu — w iara jest tak 
spraw ą intym ną i tak pryw atną, bo jest ła 
ską, jest określoną postaw ą umysłu i serca 
wobec Boga. że je j nie można prześwietlić 
żadnym aparatem  naw et z Włoch sprowadzo
nym. Może i lepiej, bo gdyby Pan prześw iet
lił swoich znajom ych urzędowych duszpa
sterzy i hierarchów , mógłby się bardzo roz
czarować. W prostym  człowieku czasem w ąt
piącym w  świętość swego proboszcza i jego 
gosposi, poszukującym  praw dy jest często 
w iara silniejsza niż u niejednego dygnitarza 
kościelnego. Chyba, że w edług P ana — w ia
ra — to obrzędy, kadzidło i milczenie.

Pisze Pan, że w  tej sytuacji ekum enizm  
jest racjonalną koniecznością: w  jedności
siła! A na poprzedniej stronicy pisał Pan, że 
tylko kapłan rzym skokatolicki spraw uje 
święte czynności w ażnie i godnie.

Czy w  tej sytuacji możliwy jest ekum e
nizm  w ogóle? Ileż trzeba mieć politycznego 
tupetu i szatańskiej pychy, aby tak ie zdanie 
w  praw ie kanonicznym  formułować.

Słowem Pan Bóg dał wyłączny monopol 
na Jego laski tylko kapłanom  rzym skim  i 
oni są zdolni E ichm anna, gubernatora Franko, 
bo się przed powieszeniem do rzymskiego 
Kościoła naw rócił (poczuł pismo nosem), 
wprowadzić do nieba, a  Janusza K orczaka i 
tysiące „heretyków ’’ i kom unistów , którzy 
n ie korzystali z usług rzymskiego Kościoła, 
w trącić do piekła.

Czy Pan nie w ie przypadkiem , ile oni rocz
nie płacą Panu Bogu za taką  wyłączną kon
cesję, tym  bardziej że tych ważnych czyn
ności za darm o nie spełniają. A przecież P i
smo św. w yraźnie mówi: „duch tchnie, kę
dy chce”, „gdzie dwóch albo trzech zbierze 
się w  imię moje, ja  jestem  pomiędzy n im i”,

„proście, a  będzie wam dane, pukajcie, a  bę
dzie wam  otworzone". Chrystus zapewniał, że 
kto w  imię Jego będzie prosił Ojca, otrzym a. 
Ale cóż to w szystko znaczy wobec tych sfor
m ułow ań antybiblijnych i sprzecznych z roz
sądkiem , dziełem tępych teologów, którzy 
znajdu ją jeszcze posłuch u kultu ra lnych  lu 
dzi.

W yjaśnia Pan m ianowicie że w  październi
ku w  1962 r. św iat był bliski katastrofy , że 
Bóg m iał zesłać karę, jak iej św iat nie widział, 
ale Jan  X X III sw oją chrześcijańską postaw ą 
przeważył szalę pokoju.

Po pierwsze. Pan Bóg chrześcijański nie 
jest taki mściwy, aby zsyłał gromy i kary, 
bo je st źródłem  miłości i dobroci. A Pismo 
św. mówi, „że syn nie poniesie nieprawości 
ojcowskiej ani ojciec niepraw ości synow 
skie j”. Po drugie, nie pomniejszamy roli p a
pieża Jana X X III, który w porów naniu z in 
nym i na pewno był godnym papieżem, m iał 
poczucie rzeczywistości i w łaściw ie oceniał 
sytuację swego Kościoła w świecie i dlatego 
z wszystkimi ludźm i dobrej woli szukał kon
taktu, bo nieobecni najczęściej nie m ają ra 
cji. Zdawał sobie sprawę, że ew entualna w oj
na nuklearna może także zahaczyć o Rzym
i W atykan, a trudno  rolę Kościoła rzym skie
go ograniczyć do śpiew ania psalm ów żałob
nych. Ale w ydaje się nam, że gdyby nie re 
alizm polityczny prem iera ZSRR Chruszczo- 
wa i prezydenta St. Zjedn. K ennedy’ego, 
Jan  X X III sw oją postaw ą nie przeważyłby 
szali pokoju. Tzw. stolica apostolska już daw 
no przestała wpływać na kształtow anie hi
storii, a ładny gest Jan a  X X III, ma tylko 
m oralne znaczenie. Po raz pierwszy chyba w 
historii W atykan zrezygnował ze swojej ag re
sywnej postaw y i nie judził przeciw  ideolo
gicznym przeciwnikom.

W spomina Pan w swym piśmie, że artykuł 
ks. B. Lorkowskiego „Moje spotkania z ru 
chem ekum enicznym ” jest względnie obiek
tywny. Obiektywny chyba dlatego, że jest 
trochę prorzymski.

Staropolskie „kochajm y się” dobre jest w 
„Panu Tadeuszu”, ale n ie  da się przenieść 
do ruchu ekumenicznego.

Ks. B. Lorkowski także niedaw no zmienił 
obrządek rzym ski n a  polski. Nigdy nie dostał 
palką po głowie od policjanta za przekona
nia. Ani jednego dnia nie oglądał nieba przez 
k raty  n a  życzenie proboszcza czy biskupa 
rzym skiego i nigdy w naszym  Kościele już 
nie był głodny. I w łaśnie dlatego ekum enizm  
jego jest obiektywny.

Twierdzi Pan. że zbawienie zależy od nas 
samych, bo działanie łaski Bożej jest w prost 
proporcjonalne do pokuty.

Z poprzedniego natom iast Pańskiego tw ier
dzenia w ynika, że działanie łaski Bożej obe j
m uje tylko rzym skokatolików, bo tylko ten 
Kościół m a ważnych szafarzy i dystrybuto
rów.

Mnie się wydaje, że łaska Boska -  to tak  
jak  fale radiom agnetyczne, które się rozcho
dzą wszędzie, bo są sta le w  eterze, i nie jest 
ważne, skąd pochodzi radioodbiornik: od 
Kasprzaka, z Dzierżoniowa czy od Philipsa, 
byleby był wielozakresowy i dobry, a  będzie 
odbierał czysto i bez zakłóceń. Jeżeli nato
m iast odbiornik jest m arny, chociażby z 
Włoch był sprowadzony, to naw et przy samej 
stacji raszyńskiej będzie źle odbierał albo 
zgrzytał lub milczał.

Dlatego niew ażna jest tu etykietka — m e
tryka wyznaniowa, łaska bowiem  n ie działa 
m echanicznie, w ym aga naszej w spółpracy z 
nią, żywej w iary i nastaw ien ia aparatu  n a 
szej duszy n a  odbiór je j fal.

Ja  osobiście — m im o zasady, że łaska dzia
ła  niezależnie od stanu duszy i przymiotów 
kapłana, wątpię, czy działa przez kapłanów
— zdzierców, sybarytów  żyjących w konku
binacie z gospodyniami, a takich jest przy
najm niej 50%.

Nie tw ierdzę wcale, że nasi kapłani są 
wszyscy idealni, ale tw ierdzę, że w Kościele 
naszym  nie ma dualizm u moralnego.

Dlatego tw ierdzenie Kościoła rzymskiego
o jedynozbawczości czy o m onopolistycznym



szafowaniu laską jest an tyb ib lijne i antylo- 
giczne.

Zadaje Pan pytanie, dlaczego uznajecie 
większość dogmatów ustanowionych przez 
„nieom ylnych’' papieży.

W pytaniu tkw i błąd — my uznajem y do
gmaty, które zostały ustanow ione przez Ko
ściół Powszechny Pierwszego Tysiąclecia, a 
to znaczy co innego niż przez papieża.

Zgadzamy się z Panem , że nigdy nie 
stw ierdzim y doświadczalnie, że Bóg istnieje 
tak samo jak  naukow o nigdy nie udowodni
my, że Bóg nie istnieje. Doświadczenia mi
styków także nie są dostatecznym  dowodem 
istn ienia Boga.

Tw ierdzenie Pańskie, że światopogląd w ie
rzącego to naukow o-m aterialistyczny pogląd 
na ten św iat plus nadbudowa, — jest n ieste
ty Pańskim  pojęciowym nowotworem. Bo 
m arksizm  uczy, że baza — to środki produk
cji, a  nadbudow a — to świadomość społecz
na (prawo, filozofia, religia itp.). A nauka 
jest zbiorem praw  i tw ierdzeń sensownych
i intersubiektyw nych popartych doświadcze
niem.

Zapytuje Pan dalej, co się stanie z energią 
po an ihilacji m aterii.

„Rodzina" w praw dzie nie jest „Myślą fi
lozoficzną”, ale winien Pan wiedzieć, że
energetyzm  już zbankrutow ał. Energia — 
ruch n ie tw orzą podłoża m aterii, ale są a try 
butam i m aterii.

Pan niepotrzebnie m iesza zjaw iska czy 
p raw a fizyki z cudam i w Fatim ie — czy w 
Lourdes.

Jest rzeczą pewną, że w Lourdes czy w 
Fatim ie nie odrosła nikom u ręka czy noga 
ani nie cofnęły się nikom u organiczne zmiany, 
jeżeli już takie zaszły. Ale słusznie Pan pi
sze, że „cudowne" uzdrow ienia mogą doty
czyć pewnej kategorii schorzeń, które mogą 
ustąpić pod w pływ em  silnych przeżyć i re 
akcji psychicznych.

W jednym  z centralnych więzień chłop z 
Osuchowa zaczął mówić, gdy mu strażnik 
oświadczył po trzech latach, że idzie na wol
ność. Przedtem  leczył się bezskutecznie u 
różnych neurologów. Ale nie polecałbym 
w ięzienia na tego rodzaju schorzenia. Wspo- 
m inując o ..cudzie’’ na Nowolipkach pisze 
Pan. że się wyzwoliło u nas pragnienie i 
przeczucie nadprzyrodzoności. Ciekawe, że 
tego pragnienia an i przeczucia nie m ają 
Anglicy, Szwedzi. Norwegowie. Duńczycy. 
Holendrzy, w ogóle ci, gdzie cyw ilizacja już 
od daw na jest udziałem  szerokich mas. Tam 
gdzie ludzie są zacofani religijnie i społecz
nie, zawsze czekają na cuda. U nas cudów 
było kiedyś znacznie więcej. N aw et złe mo
ce, diabły figle chłopom płatały.

Z ostatnich stron Pańskiego listu  wynika, 
że je s t Pan pod wpływem konserw atyw nej 
ideologii rzym skokatolickiej. Dziś bowiem 
już postępowi teolodzy rzym skokatoliccy a r 
gum entam i biblijnym i czy teologicznymi nie 
usiłują podważać praw  ani zdobyczy nauko
wych.

Inne są przedm ioty w iary i wiedzy i obej
m ują one swym zasięgiem zgoła inne sfery 
w  psychice ludzkiej. T rudno dziś biblijnie 
czy teologicznie wyjaśnić zasady astronau ty 
ki czy też przy pomocy chem ii przekonywać 
ludzi o sensie życia i miłości Boga i człowie
ka.

Dlatego n ie w ydaje mi się, aby książka 
Kosidowskiego wiele spustoszenia w duszach 
ludzkich zrobiła.

S tary  T estam ent — to obraz rozw oju du
chowego i społecznej świadomości tam tej 
epoki, a Słowo Boże m usiało być w ludzkich 
łupinach zaw arte, inaczej by do człowieka 
n ie dotarło. I to nie jest taki problem , który 
je st zaw iły i trudny.

Ponieważ P an  zakończył swój list chrześci
jańskim  akcentem  pozbawionym żółci czy 
nienawiści, d latego niech mi Pan nie weźmie 
za złe, że polecę do przeczytania swoje a r ty 
kuły  w „Posłannictw ie” pt. „Ewangelia od
czytana na nowo” oraz „Chrześcijaństwo 
oskarżone”, w których poruszam spraw y, któ
re  Panu nie są obce.

Ks. E. NARBUTT

K O M U N I K A T
Chrześcijańska Akademia Teologiczna 

w Warszawie (z siedzibą w Chylicach) po
wiadamiając, że zostały ogłoszone drukiem 
Roczniki Teologiczne:

pierwszy jubileuszowy z okazji 70-lecia 
urodzin ks. prof. dra Jana Szerudy za 
rok 1959

oraz następne za lata 1960—1963 i po
wielone niżej wymienione skrypty, zwraca 
się do duchowieństwa Kościoła Polsko
katolickiego z apelem, by zaopatrzyło się 
samo w wydawnictwa Akademii i spowo
dowało ze swej strony rozprowadzenie za
równo Roczników, jak skryptów pośród 
aktywnie zaangażowanych i zainteresowa
nych wyznawców swojej społeczności re- 
ligijno-kościelnej.

Roczniki teologiczne, zawierające przy
czynki naukowe samodzielnych i pomocni
czych pracowników naukowych Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej, rozpatru
ją problemy teoretyczne w zakresie nauk 
teologiczno-filozoficznych i usiłują dać 
ich rozwiązanie z aspektu ideologii oraz 
potrzeb Kościołów, reprezentowanych w 
uczelni akademickiej przez sekcje: ewan
gelicką, starokatolicką i prawosławną, 
mają na celu — poza rozważaniem zagad
nień teoretycznych — zgodną koegzysten
cję, jedność i chwalę Powszechnego Ko
ścioła Chrystusowego.

Skrypty, wydane przez Chrześcijańską 
Akademię Teologiczną, służą — oczywista
— przede wszystkim studiującej młodzieży 
akademickiej, ale ze względu na swoje 
walory dydaktyczne mogą być przydatne 
zarówno dla duchowieństwa, jako też dla 
rozbudzonego teologicznie laikatu: orien
tują bowiem w problematyce teologicznej, 
naświetlają zagadnienia nauk teologicz
nych z różnych aspektów: biblijnego, do
gmatycznego oraz historycznego i dają 
pewne teoretyczne i praktyczne wskazów
ki co do sposobu postępowania i działania 
w pracy kościełno-duBzpasterskiej.

I. Roczniki
1. Księga jubileuszow a z okazji 70-lecia 
urodzin ks. prof. dra J. Szerudy zł 18.—
2. Rocznik Teologiczny na rok 1960 zl 25.—
3. Rocznik Teologiczny na rok 1961 zł 25.—
4. Rocznik Teologiczny na rok 1962 zł 25.—
5. Rocznik Teologiczny na rok 1963 zł 26 —

II. Skrypty:
1. Ks. Bp. Dr M aksym ilian Rode. Dogma
tyka starokatolicka zł 12.—
2. Ks. d r Edward Bałakier. Teologia mo
ralna z! 8.—
3. Ks. d r  Szczepan W łodarski. Patro lo
gia zl 20.—
4. Ks. d r A ntoni Naumczyk. Palestyno-
logia zl 10.—
5. Kś. d r  A ntoni Naumczyk. W stęp do
ksiąg Starego Testam. cz. 1 zł 25.—
6. Ks. d r Antoni Naumczyk. W stęp do
ksiąg S tarego Testam. cz. 2 zł 8.—
7. Dr Jan Sulowski. W ybrane zagadnienia 
filozoficzne zł 15.—

Roczniki i skrypty  są do nabycia w Bi
bliotece C hrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Chylicach, ui. Długa 43, poczta 
Skolimów.

C I E K A W  E...
#  W m aju br. obradow ał we Florencji 

(Włochy) Kom itet Badań Kosmicznych 
(COSPAR). Tem atem  obrad było zagadnie
n ie zdrow ia kosmonautów. Szereg podsta
wowych referatów  wygłosili uczeni ra 
dzieccy. A kadem ik P arin  stw ierdził m. in.. 
że „wpływ podróży kosmicznych na zdro
wie ludzkie jest znacznie rozleglejszy niż 
przypuszczano na podstaw ie obserwacji 
po pierwszych lotach statków  kosmicznych 
z załogą ludzką”. Zdaniem  P arina. sied
miodniowy lot kosmiczny trzeba uważać 
na razie za górną dopuszczalną granicę 
długotrwałości. Dłuższy bowiem lot może 
spowodować niekorzystne i trw ałe zmiany 
w organizm ie ludzkim. Trzeba bowiem 
rów nież pam iętać o działaniu prom ieni 
kosmicznych i prom ieniow aniu w pasach 
otaczających Ziemię. Dlatego też przed 
uczonymi stoi niezm iernie ważne zadanie 
zabezpieczenia zdrow ia kosmonautom w 
dłuższych lotach kosmicznych.

9  Uczeni radzieccy odkryli w pobliżu 
Wysp M ariańskich na Oceanie Spokoj
nym  osobliwy gatunek ryb. Ryby te m a
ją  na głowie jak  gdyby „reflektor”, któ
rym  oślepiają swoje ofiary. Inny gatunek 
ryb, odkryty przez uczonych na głębokości 
2000 m. w yróżnia się osobliwą brodą, któ
ra je s t 10 razy dłuższa od ciała ryby.

#  W laboratorium  U niw ersytetu Johna 
Hopkinsa (USA) zbudowano nowe zwierzę 
cybernetyczne, które — dzięki zmyślnym 
urządzeniom  elektro- i fotom echanicznym
— im itu je pew ne czynności człowieka. 
Beast (Bestia), tak  nazw ano to zwierzę, 
„je” gdy jest głodne, „bawi się” gdy jest 
w humorze, „śpi” gdy jest zmęczone i 
„w pada w panikę” gdy znajdu je się w 
kłopocie. Bestia, przypom inająca wyglą
dem pudło do kapeluszy, porusza się na 
kółkach i w ym achuje na wszystkie strony 
m etalowym  ram ieniem  w poszukiwaniu 
kontaktów  elektrycznych, gdyż żywi się 
energią elektryczną, k tórej potrzebuje do 
ładow ania swoich baterii srebrow o-kadm o- 
wych, zasilających prądem  motorki i inne 
części stwora. W arto dodać, że pierwsze 
zw ierzęta cybernetyczne potrafiły  tylko 
szukać źródła św iatła i om ijać przeszko
dy.

#  W Dusseldorfie (NRF) zastosowano 
now ą metodę znakow ania jezdni. Polega 
ona na w topieniu w asfalt jezdni d rob
nych granulek alum iniow ych intensyw nie 
odbijających św iatło zarówno dzienne, jak
i sztuczne. Jak  wykazały doświadczenia, 
now a metoda oznaczeń regulacji ruchu 
jest o wiele dogodniejsza niż dotychcza
sowe tradycyjne metody.

#  W jednej ze stoczni norweskich roz
poczęto budowę statku rybackiego, który 
zostanie zaopatrzony w  trzy  śruby napę
dowe. Jest to oryginalny i zupełnie nowy 
pomysł, po raz pierwszy zastosowany na 
świecie. Oprócz głównej śruby napędow ej, 
druga będzie umieszczona z przodu statku, 
trzecia zaś n a  sterze. Dodatkowe śruby 
zwiększą zwrotność statku oraz u łatw ią 
poruszanie się w  kierunku poprzecznym 
do osi statku. (w)

U nikaj: Staraj się:

1. Noszenia wzorzystego w kw iatki 
szalika do płaszcza w kratę . Dobiera
nia zbyt jaskraw ych i różnokolorowych 
dodatków.

2. Noszenia bluzki nylonowej do gru
bej, sportowej spódnicy.

3. Noszenia skarpetek lub spodni do 
pantofli ną wysokim obcasie. Do skar
pet nosi się obuwie sportowe. Nie noś 
pończoch na lewej stronie.

4. N akładania żakietu od kostiumu 
na wzorzystą sukienkę. I suknia i ża
kie t traci na tym.

5. Szycia zbyt ozdobnych fasonów. 
Opatrzą się szybko. P raw dziw ie elegan
cka suknia, czy płaszcz muszą być pro
ste.

1. Nosić równocześnie 2 najwyżej
3 kolory. Np. brązowy płaszcz, brązowe 
pantotle, beżowy szalik, bożowo-popie- 
łatą torebkę i kapelusz.

2. Nosić wzorzystą bluzkę do gładkiej 
spódnicy, lub na odwrót.

3. Nie kupować m ateriału , bo ci się 
spodobał. Zastanów  się czy ci w nim 
będzie do twarzy i jaki z niego fason 
można uszyć.

4. Nie nosić nadm iernej ilości ozdób. 
Jeśli nakładasz korale zrezygnuj z 
broszki.

5. Dbać o ubranie. Sukienka, czy 
bluzka musi być świeża, nie [poplamio
na, czy wygnieciona. Żadnego guzika, 
ani zatrzaska nie może brakować!

A. M.
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L OT HA  K S I Ę Ż Y C  
K O N K R E T N Y M  Z A D A N I E M  

N A S Z E J  EPOKI

„Lot na Księżyc jest kon
kretnym  zadaniem  naszej epoki" 
oświadczy! w ybitny uczony ra 
dziecki. d r Oleg Gazenko.

Dla zapew nienia całkowitego 
bezpieczeństwa człowieka w  
przyszłych podróżach — zdaniem 
uczonego — trzeba będzie roz
w iązać jeszcze liczne i skom pli
kow ane zadania.

Obecnie rozstrzyga się problem 
biologicznej regeneracji atm osfe
ry  kabin  sta tku  lub m ieszkań, w 
których przebywać będzie czło
wiek na Księżycu.

N ajbardziej radykalnym  środ
kiem  ochrony przed działaniem  
nieważkości będzie praw dopodob
nie stw orzenie sztucznej g raw ita
cji poprzez siłę odśrodkową.

DEMONSTRACJE 
ANTYRASISTOWSKIE 

W CLEYELAND

W mieście am erykańskim  Cleve- 
land doszło do dem onstracji p rze
ciwko segregacji rasow ej. Na placu 
budowy szkoły, w której ma obo
wiązywać segregacja rasowa, zgro
madziło się k ilkaset osób. P ragnąc 
przeszkodzić w jechaniu  na plac sa 
mochodem ciężarowym , 3 mężczyzn 
rzuciło się na ziemię przed t r a k 
torem , inni położyli się z tylu. K ie
rowca, aby — jak  mówił — ominąć 
ludzi, którzy leżeli z przodu, włączył 
bieg w steczny i przejechał wówczas 
jednego z dem onstrantów , a m iano
wicie pastora z kościoła pro testanc
kiego 26-letniego Brace K lundera.

Po w ypadku doszło do nowych de
m onstracji, w  czasie k tórych poli
cja użyła bomb łzawiących. K ilka
naście osób zraniono, a aresztow a
no — 22.

„WISŁOK" ZATONĄŁ 
U BRZEGÓW  

ISLANDII

A kcja ratow nicza przy 
supertraw lerze „W isłok”, 
k tóry od kilku  tygodni 
tkw ił n a  mieliźnie koło 
brzegów Islandii, skoń
czyła się niepowodze
niem. Fale rzuciły s ta 
tek praw ie na sam 
brzeg. Skały nie pozwo
liły na dojście holowni
ka „K orala” do „W isło
k a ”.

„K oral” ściągnął su- 
p ertraw le r z mielizny, 
lecz „W isłok” m ając 
uszkodzone przez sz tor
my dno w yprow adzony 
na głębszą wodę zato
nął.

„PIETA" W NOWYM JORKU

Z N eapolu na sta tku  transa tlan tyck im  u trzym ują
cym sta łą  łączność na trasie W łochy i— A m eryka 
odpłynęła „Pieta" M ichała Anioła, która w ystaw io
na będzie w  paw ilonie w atykańskim  na M iędzyna
rodowej W ystaw ie w  Nowym Jorku.

Państw ow e Sanatorium  Dziecięce cho
rób sercowych w Sopron (Węgry) ma 
w ciągu roku  w szystkie m iejsca zajęte.

C Z E R W I E C

N 7 3 po Zesl. Ducha Sw., 
Roberta, Pawia, Wiesława

P 8 M edarda, W ilhelm a
W 9 Felicjana
s 10 M ałgorzaty, Bogumiła
c 11 Barnaby, Pauli
P 12 Jana, Onufrego
s 13 Antoniego

IX MIĘDZYNARODOWE 
TARGI KSIĄŻKI

24. V. br. zostały zam knięte 
w W arszawie IX M iędzynaro
dowe Targi Książki. D yrektor 
Biura K siążek CHZ „Ars Po- 
lona", O skar Koźmiński, za
m ykając Targi, powiedział 
m. in.: „IX MTK stały się jed 
n ą  z najpow ażniejszych im 
prez w E uropie”. W tegorocz
nych Targach uczestniczyło 
255 w ystawców  z 23 krajów  
oraz ONZ. R eprezentow ali oni 
ok. 2500 wydawców i w ysta
w ili ok. 60000 książek. Nowoś
cią obecnych Targów  był salon 
m uzyczno-koncertow y, w  k tó 
rym  odbyło się 21 koncertów  
z p ły t i taśm , nagrań  polskich 
i zagranicznych. (w)

ELEKTRONOWY
NAUCZYCIEL

Cyrk chiński znany je st w  całym 
świecie. Zespół artystyczny Czunkingt 
wyjeżdża z w ystępam i do różnych k ra 
jów  europejskich.

PRZECIW DYSKRYMINACJI 
RASOWEJ

W szkole im  K róla 
E dw arda V II w  Coalvil- 
le w  hrabstw ie Leice- 
ste rsh ire  zainstalow ano 
elektronicznego robota 
uczącego m atem atyki 
Je st to pierwszy tego 
rodzaju robot na św ie
cie. Za naciśnięciem  gu
zika rozpoczyna on 
„w ykład”. To, co mówi, 
uczniowie odczytują na 
12 ekranach umieszczo
nych w  poszczególnych 
klasach.

Robot w ykłada, jak 
rów nież zadaje pytania 
i odpowiada na pytania 
uczniów.

3 LATA WIĘZIENIA DLA GRAALFSA

Sad w Kilonii (NRF) skazał 
na kare  trzech lat wlezienia 
Graalfsa. byłego obersturm - 
fuhrera SS. k tó ry  bral udział 
w masowym rozstrzeliwaniu w 
czasie w ojny obywateli r a 
dzieckich na tery torium  Biało
rusi.

Graalfs pozostanie w wiezie
niu jednak tylko około roku, 
ponieważ zaliczono m u przeszło 
dwa la ta  przebywania w cza
sie śledczym przed rozprawa 
sadowa.

Rada Kościołów w  stanie G eor
gia (USA) wezwała Kościoły p ro 
testanckie do otwTarcia drzwi dla 
w szystkich ras. „Uznajemy, że 
w  Kościele jakakolw iek form a 
segregacji z powodu rasy, kolo
ru, pochodzenia narodowego czy 
klasy jest zaprzeczeniem E w an
gelii i nie da się pogodzić z 
chrześcijańską doktryną o n a tu 
rze człowieka i Kościoła C hrys
tusowego”.

Zatonięcie barki 
ze 113 pasażerami

W pobliżu w yspy Salbuch za
tonęło 113 pasażerów  barki, na 
k tórej w ybuchł pożar. Irańskie 
łodzie patrolow e ocaliły siedmiu 
rozbitków.

Pasażerow ie w yjechali b a rk ą  z 
jednego z portów  nad Zatoką 
P erską, aby przedostać się niele
galnie do K uw ejtu .
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