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L E K C J A

Z Listu Sw. Pawła Apostoła do Efezjan 
(3, 13—21)

Bracia: Proszę, abyście nie upadali 
na duchu z powodu prześladowań m o 
ich za was, które są chlubą waszą. Z 
tej to przyczyny zginam kolana przed  
Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
od którego bierze swe imię wszelkie oj
costwo na niebie i na ziemi, aby dał 
w am  według bogactw chwały swojej,  a 
za sprawą Ducha Jego wzmocnić się 
potężnie w  wewnętrznego człowieka  
tak, aby przez wiarę Chrystus za
m ieszkał w  sercach waszych. A wy  
umocnieni i ugruntowani w  miłości, a- 
byście wraz ze w szystk im i św iętymi  
pojąć mogli, jak  ona jest rozległa i da
leka, wzniosła i głęboka, abyście też 
mogli poznać, jak  miłość Chrystusa  
przewyższa wszelką  wiedzę i (w ten 
sposób) byli napełnieni całą pełnością 
Bożą. A  temu, który mocen jest uczy
nić daleko więcej niż o to prosimy albo 
pojm ujemy, według działającej w  nas 
mocy; jem u  niech będzie chwała w 
Kościele i w  Chrystusie Jezusie na 
wszystkie  czasy i na wieki wieków. 
Amen.

E W A N G E L I A

Według św. Łukasza (14, 1—11)

Onego czasu: Gdy w  szabat wszedł  
Jezus do domu jednego z przedniej-  
szych faryzeuszów, aby się posilić, oni 
Go śledzili. A  oto człowiek pewien  
opuchły stanął przed Nim. I odpowiada
jąc Jezus, rzekł do uczonych w  Prawie 
i faryzeuszów, mówiąc: Czy godzi się w 
szabat uzdrawiać? A oni milczeli. Tedy  
On, dotknąwszy go, uzdrowił i odpra
wił. I odpowiadając rzekł do nich: Jeśli 
którego z was osioł albo wół wpadnie 
do studni, czyż natychmiast nie w y 
ciągniecie go w  dzień sobotni? I nie 
mogli m u  na to odpowiedzieć. A przy 
glądając się jak pierwsze miejsce w y 
bierali, powiedział zaproszonym p rzy
powieść, mówiąc do nich: Gdy będziesz 
zaproszony na gody weselne, nie sia
dajże na p ierwszym  miejscu, aby snadź 
nie był zaproszony i godniejszy od cie
bie. A  wówczas ten, k tóry  ciebie i jego 
zaprosił, nadchodząc rzekłby ci: Daj
temu miejsce. W tedy byś ze w s tydem  
począł ostatnie miejsce zajmować. Ale  
gdybyś był wezwany, idź, zasiądź na 
miejscu ostatnim, aby skoro nadejdzie  
ten, k tóry cię wezwał rzekł do ciebie: 
Przyjacielu, przesiądź się wyżej. W tedy  
będziesz miał chwałę u współbiesiadni
ków: bo każdy, kto  się wywyższa, bę
dzie poniżony, a k to  się uniża, w y w y ż 
szony będzie.

„Czy godzi się w szabat uzdraw iać? 
A oni milczeli. Tedy On do tknąw 
szy go, uzdrow ił i odpraw ił” 

(Ł k ..l4 , 3. 4).

Jakże ciasny i ograniczony był sposób 
myślenia faryzeuszów! Czyż nigdy tego nie 
doświadczyli, co to znaczy, że bliźni mnie 
potrzebuje? Jakie to ma znaczenie, że drugi 
człowiek jest zdany na mnie? Beze mnie, 
bez mojej pomocy życie staje się dlań cię
żarem? Jeżeli inni zdani są na mnie, to i 
ja jestem zdany na innych, nie tylko w  
dziedzinie życia cielesnego, ale także w za
kresie spraw duchowych i odnoszących się 
do duszy. Jesteśmy za innych odpowiedzial
ni. I ten obowiązek spełniamy zarówno sło
wem jak i naszym przykładem.

Nasza odpowiedzialność za innych w ym a
ga od nas słowa. — Prorok Ezechiel otrzy
mał od Boga polecenie, by ganił niewierność 
i złe uczynki ludu swego: „Synu człowieczy, 
dałem cię stróżem domowi Izraelowemu; i 
będziesz słuchał z ust moich słowa, i po
wiesz im ode mnie. Jeśli gdy ja rzeknę nie- 
zbożnemu: Śmiercią umrzesz — nie opo
wiesz mu, ani mu rzeczesz, aby się odwró
cił od drogi swej niezbożnej i aby żył, on 
niezbożny w  niezbożności swej umrze, a 
krwi jego z ręki twej szukać będę. A jeśli ty 
opowiesz niezbożnemu, a on się nie odwróci 
od niezbożności swojej i od drogi swej nie
zbożnej: on w nieprawości umrze, a ty w y
bawisz duszę swoją” (Ez. 3, 17—19). Słowa 
te wypowiedziane do proroka odnoszą się 
również do nas, jak to potwierdza św. Pa
w eł mówiąc: „Prosimy was też, bracia, upo
minajcie krnąbrnych, pocieszajcie bojaźli- 
wych, przygarniajcie słabych, a cierpliwi 
bądźcie względem wszystkich”. (I. Tes. 5, 14). 
Napomnienie braterskie jest obowiązkiem, 
który ze względu na zbawienie wieczne bliź
niego powinniśmy traktować bardzo poważ
nie. Można by uniknąć niejednego grzechu, 
uratować niejedną duszę, gdybyśmy bliź
niemu podali w odpowiedniej chwili i w od
powiedni sposób właściwą dłoń.

Trzeba umieć podać bliźniemu właściwą  
dłoń! Dziwna rzecz, ile to ludzie mają po
czucia obowiązkowości, gdy chodzi o innych! 
Są ludzie, którzy w sposób faryzeuszowski 
sobie mówią: Dziękuję ci, Panie, że nie 
jestem jak inni; którzy odczuwają zadowo
lenie, że są zupełnie innymi ludźmi, tacy 
oczywiście nie nadają się do tego, by bu
dzących napominać. Ze przypadkowo tam 
właśnie nie upadliśmy, gdzie bliźni się po
tknął, to zbyt łatwo przyczynia się do tego, 
iż zapominamy, jak często upadliśmy tam, 
gdzie bliźni okazał się się stanowczym; na
sza zaś stanowczość nieraz tylko na tym 
polegała, że nasze namiętności były słabsze 
niż u innych, a bynajmniej nasze sumienie 
nie było wrażliwsze. Kto więc chce zająć 
się na serio bliźnim, ten w prawdziwej po
korze będzie pamiętał o swoich własnych  
błędach, by nie można było zastosować do 
niego słów Chrystusowych: „Jakoż śmiesz
rzec bratu swemu: dozwól mi wyjąć źdźbło 
z oka twego, a oto belka jest w oku twoim” 
(Mt. 7, 4).

Człowiek pokorny nie zapomni, że ludzie, 
którzy stali się winnymi, ale swoją winę 
głęboko odczuli i za nią pokutowali, mają 
częstokroć sumienie czyściejsze aniżeli ci, 
którzy wprawdzie nie upadli, lecz z tego 
właśnie powodu zadowoleni z siebie, zatra
cili zdolność prawdziwego poznania samych 
siebie i do gruntownego oczyszczenia się ze

swoich ukrytych naleciałości. A w ięc ze 
względu na własną duszę mamy obowiązek 
starania się o naszych bliźnich. Lecz kto 
chce się troszczyć o swego brata, ten musi 
wpierw pomyśleć o swej własnej winie. 
Do tego zaś potrzebna jest pokora! — Ale 
poza tym musi się to dokonywać w miłości! 
Na wzór miłosiernego Samarytanina po
winniśm y nalać wina i oliwy do ran cier
piącego brata, wina jasnej, niezmiennej 
prawdy, oliwy zaś łagodzącej, współczującej 
dobroci. Stąd też w  tonie miłości można 
podać najbardziej nawet gorzkie prawdy, 
a najprzykrzejsza nagana staje się znośna, 
gdy się wyczuwa, że ganiący wolałby ra
czej chwalić niż ganić.

Prawdziwa odpowiedzialność i szczera 
troska o zbawienie bliźniego dostrzega bar
dzo wiele możliwości, np. dzieci będące w  
niebezpieczeństwie, że mogą stać się ofiarą 
uwodzicieli; pijaków, którym potrzeba ko
goś, kto by im swój wolny czas poświęcił; 
pomoce domowe, które zaczynają iść nie
właściwym i drogami itp. Dosyć jest ludzi w  
twoim otoczeniu, którym powinieneś być 
bratem i opiekunem.

Nasza odpowiedzialność za innych wym a
ga od nas przykładu. — Może być, że nie
którzy ludzie nie posiadają zdolności mó
wienia, jak np. bojaźliwi, skrupulatni, któ
rzy zupełnie nie nadają się do napomnie
nia braterskiego. Tacy mogliby jeszcze w ię
cej popsuć, i dlatego powinni milczeć. Lecz 
jedno potrafi każdy, mianowicie dawać do
bry przykład. Oczywiście nie w ten sposób, 
żeby dobry przykład miał nam zyskać uzna
nie i znaczenie, gdyż wówczas byłby bez
owocny; lecz raczej musi być podany w 
sposób prosty i zwyczajny. Pewien mąż 
Boży powiedział: „Największym szczęściem  
człowieka na ziemi jest to, że przynajmniej 
raz w swoim życiu spotka człowieka, który 
postępuje naprawdę według serca Bożego”. 
Chrystus Pan mówi o mieście postawionym  
na górze, o świetle, którego nie wolno cho
wać pod korcem.

Obowiązek dawania dobrego przykładu 
polega najpierw na niedawaniu złego przy
kładu. Niszczący wpływ złego przykładu 
jest tak wielki, że często wstrząsa zasada
mi, niweczy postanowiania i po prostu ła
mie kości. Wiele już powiedziano o dobrym - 
przykładzie rodziców! Dzieci wierzą więcej 
jednemu oku niż dwojgu uszom. Co u ro
dziców zobaczą, robi na nich głębsze w ra
żenie aniżeli to, co od nich usłyszą. — Przy
kład nie zna żadnych ograniczeń. Żołnierz 
w koszarach może dawać go równie dobrze, 
jak przełożony w sklepie; dziecko w gronie 
rodzinnym i w  szkole tak samo jak chory, 
który nigdy nie opuszcza mieszkania. Tam 
gdzie znajduje się prawdziwy chrześcija
nin, będzie odróżniał się w czynie i słowie 
dając dobry przykład. Przy pracy i w cza
sie odpoczynku, jako wyznawca Królestwa 
Bożego i jako obywatel swego Państwa, 
zawsze będzie pełnił to, co uważa za 
słuszne.

Pewien proboszcz spotkał na drodze małą 
dziewczynkę, która dźwigała na plecach 
drugie dziecko, takie duże prawie jak ona 
sama. Kapłan odezwał się do dziewczynki: 
„Ale w ielki dźwigasz ciężar!” Na to dziecko 
odpowiada prostodusznie: „To nie jest dla 
mnie żaden ciężar, to przecież mój braci
szek!” Tak i bliźni wydaje nam się cięża
rem, a przecież nie powinien nim być, bo 
jest bratem naszym!

Ks. dr ST. MAĆKOWIAK



tak to 
widzimy

W  CLENIU F A S Z Y S T O W S K I E J  D Y K T A T U R Y

K ardynał O ttaviani oświadczył kiedyś, że 
„generał F ranco jest praw dziw ym  katolikiem . 
Że najw ażniejsze bitw y w ygryw ał w św ięta 
NM P”. K ardynałow ie w ygłaszają zaskakujące 
opinie. Często szokujące. Ale to ich sprawa, 
nie mam y potrzeby m artw ić się, że te  i tym  
podobne opinie dostojników  rzym skich nie 
p rzysparzają im  szacunku i w zbudzają zaufa
nia. Chodzi o co innego. K ardynał O ttaviani 
nie je s t odosobniony w  swej opinii. W rzym 
skich kołach katolickich panu je dość pow 
szechne przekonanie, że Wódz „Caudillo” H i
szpanii jest wzorowym katolikiem , ustrój 
k tóry  zaprowadził jest ustrojem  katolickim , 
a w alka, w  której lud hiszpański poniósł 
tak  w ielkie ofiary — była w alką o przyw ró
cenie wolności religii. W okresie w ojny do
mowej w H iszpanii tego rodzaju propaganda 
była bardzo ożywiona. Ambony grzm iały po
tępieniem , ziały ogniem wiecznym na nędza
rzy hiszpańskich, którzy ośm ielili się żądać 
dla siebie pracy i wolności. Śpiewano hym ny 
pochw alne ku czci obrońców A lkazaru. K się
ża i b iskupi polscy brali również udział w 
tej kam panii. Były i listy  pastersk ie i bu d u 
jące przykłady w  kazaniach i mocne słowa 
w Małym Dzienniku i innych pism ach, s to ją 
cych na usługach Kościoła rzymskiego. Oba
w iam  się, że pojęcia te ty lko w  części zosta
ły obalone.

A jak  w ygląda hiszpańska rzeczywistość. 
Nie będziemy dociekać, czy Franco w ygryw ał 
bitw y w św ięta NMP, czy też innych p a tro 
nów. W ydaje się, że Bóg nie po trzebuje fra n -  
kistowskich batalionów  i chyba przekonanie
0 udziale bóstw  w  w ojnach prowadzonych 
przez ludzi można już odłożyć do muzeum 
wierzeń zabytkowych. Nie będziemy też za
stanaw iać się, czy Franco jest praw dziwym  
katolikiem . Zależy to chyba od tego, co kto 
rozum ie pod pojęciem  „prawdziwego kato
lik a”. I na pew no inne przejaw y i kw alifikacje 
w ykazywać w inien praw dziw y katolik, p e ł
niący rolę skrom nego w ieśniaka, urzędnika, 
rzem ieślnika, a inne — pełniący funkcję gło
wy państw a. Jeśli Franco legitym uje się tylko 
w ygranym i bitw am i w św ięta NMP — to 
„prawdziw ość” jego katolicyzm u można kw e
stionować. A czymże więcej legitym ować się 
może wódz Hiszpanii? K rwawo stłum ił pow 
stanie w  A sturii. Przy pomocy hitlerow skich 
Niemiec i faszystow skich Włoch zdławił re 
publikę, zaprowadził dyktaturę, pozbawił lu 
dność wszelkich wolności dem okratycznych, 
po dzień dzisiejszy gnębi wszelakiego rodza
ju  bunty  przeciw  tyranii. Ten rzekomo 
„p»{*w dziwy kato lik” prześladow ał księży 
baskijskich walczących o wolność swego ludu. 
Nie pozw ala ogłaszać listów  pasterskich, k tó 
re  nie są zgodne z ideologią faszystowską, 
a ostatnio nie pozwolił opublikować uchw ał 
Soboru W atykańskiego.

Trzeba przyznać, że do niedaw na katolicy 
hiszpańscy, a zwłaszcza h ierarch ia  kościelna
1 większość księży, (z w yjątk iem  księży i k a 
tolików baskijskich) p raw ie bez zastrzeżeń 
popierali reżim  dyktatury . Ten stan  rzeczy 
jak  również pam ięć na błogosław ieństw a ja 
kich Kościół udzielał gen. F ranco w czasie 
w ojny domowej, spowodowały, że m asy p ra 
cujące oddaliły się od Kościcła. Hiszpania, 
k tó ra  była uw ażana za kraj arcykatolicki, 
s ta ła się krajem  „m isyjnym ”. Niewielki tylko 
procent uczęszcza do kościoła. Ogrom na w ięk
szość uw aża się za antyklerykałów . Kościół
— według ich doznań i spostrzeżeń — znaj
dował się zawsze po drugiej stronie baryka
dy, obok siepaczy Caudillo, obok policji fran - 
kistowskiej. Teraz nadeszło otrzeźwienie. 
Młode pokolenie kleru, a częściowo i h ie ra r
chii, ocknęło się i zrozumiało, że tą  drogą 
dalej iść nie można.

Katolicyzm hiszpański się budzi. Oto fakty, 
które opublikow ał niedaw no W łodzimierz 
W anat: „Księża hiszpańcy — pisze wspom 
niany autor — popierali s tra jku jących  górni
ków, 400 księży katalońskich złożyło b isku
powi petycję w  spraw ie w zajem nych stosun
ków między duchow ieństw em  i h ierarchią, 
120 księży Barcelony w  liście do arcybiskupa 
zażądało jasnego stanow iska h ierarch ii w o
bec gwałcenia przez reżim frankistow ski pod
stawowych praw  jednostki, kilkudziesięciu 
kapelanów  Akcji Katolickiej wysłało lis t do 
Soboru k ry tykujący  rażącą niespraw iedliw ość 
społeczną w Hiszpanii i deptanie elem en tar
nych swobód człowieka, kapucyni chronili 
s tudentów  Barcelony i niedopuszczali przez 
dw a dni policji do klasztoru, policja fra n -  
k istow ska rozpędzała księży...

N iem ałą rolę w u jaw nieniu  się reform i- 
stycznych i odnowicielskich procesów w  k a
tolicyzmie hiszpańskim  — pisze W anat — 
spełnia czas. Wyrosło po prostu  nowe poko
lenie księży i świeckich działaczy katolickich, 
pokolenie m niej obciążone tradycjam i w spół
pracy z faszyzmem la t wojny domowej i po 
niej, bardziej chłonne i krytyczne, realistycz
nie patrzące na dzisiejszy św iat i dziejące 
się w  nim  rzeczy. W łaśnie ta  now a generacja 
sta ła  się orędow nikiem  zmian, w łaśnie ona 
naciska na konserw atyw ny i reakcyjny w 
swej większości episkopat. I n iew ątpliw ie bę
dzie on m usiał uwzględniać te nastro je . Już 
obecnie przestał być monolitycznym  blokiem. 
Na 80 biskupów  Hiszpanii, 50 — jak  oświad
czył arcybiskup Oviedo Tarancon — było 
przychylnych deklaracji o wolności religijnej. 
Przewodniczącym  konferencji nie został ul- 
trakonserw atyw ny prym as H iszpanii k a rd y 
nał P la y Demel”. Znam ienna pod tym  w zglę
dem jest również inform acja, k tó rą  zanoto
w ali redaktorzy Zygm unt K ałużyński i H enryk 
Zieliński (Polityka), którzy zetknęli się z pod
ziemiem w  Hiszpanii. Spotkanie odbyło się 
w  wieży kościelnej. „Naszą uwagę z kolei 
zwrócił udział duchow ieństw a w  pracach tej 
nielegalnej organizacji — piszą wspom niani 
autorzy. Okazało się, że idzie tu  o księży w y
wodzących się z chłopstw a, w ystępujących 
czynnie przeciw  obecnym rządom  w  Hisz
panii. N iektórzy księża działający politycz
nie posiadają orzeczenie kom isji p sych iatry 
cznej. co n ieraz uw alnia ich od odpowiedzial
ności, tym  więcej, że Kościół jest w  Hiszpanii 
szczególnie uprzyw ilejow any. Zaświadczenia 
lekarsk ie są zredagowane w  sposób um yślnie 
um iarkow any, nie zagrażają one księdzu, że 
u traci swobodę pełnienia funkcji kapłańskich. 
Pom im o to jednak  księża odbyw ają w yroki 
w więzieniach za działalność antyfaszystow 
ską. Teraz zrozum ieliśm y rolę młodego księ
dza, który wprowadzi! nas do pokoiku, gdzie 
spotkaliśm y konspiratorów , i który w trakcie 
rozmowy znajdow ał się obok w  sąsiednim  po
koju, i opóźnił nasze wyjście do '-zasu, aż 
odejdzie ktoś podejrzany, kto zatrzym ał się 
przed klasztorem  o tak  późnej porze — tak  
więc ksiądz p rzy ją ł na siebie funkcje zapew
nienia nam  bezpieczeństwa. Dodajmy tu ta j, 
że w tym że czasie, drugi ksiądz znajdow ał 
się stale na dole w  konfesjonale, by tam  z 
kolei dawać baczenie”.

Są to  n iew ątpliw ie fak ty  pocieszające. 
Światło wschodzące nad ciem nogrodem  rzym 
skiego katolicyzm u w Hiszpanii może ułatw ić 
ludow i hiszpańskiem u w alkę z reżimem. Po
cieszającym  jest ten  fakt i dlatego, że może 
i u nas zmieni się coś na lepsze? Zaraźliwym  
był konserw atyzm  hiszpańskich katolików, 
może znajdzie naśladowców i odnowa. Może 
i nad polskim  rzym skim  ciem nogrodem  w zej
dzie słońce? Może i polscy rzymscy katolicy 
p rzestaną żyć w cieniu dyk ta tu ry  kardynal
skiej?

ARABSKI BAN KIER

Mały kraj arabski — Kuwejt obchodził 
niedawno piątą rocznicę niepodległego 
bytu. To niewątpliwie dobra okazja do 
podsumowań, do rozrachunku z dniem  
wczorajszym i snucia planów na dzień 
jutrzejszy. Jednak tego rodzaju sprawy 
zostawmy mieszkańcom Kuwejtu i jego 
władcy emirowi Sabbah dr Sabah as 
Salim as Sabah. Nam wystarczy parę 
obrazów z życia tego kraju, parę cieka
wostek z dalekich stron.

Co wiem y o Kuwejcie?
Niewielki (15,5 tys. km kw.) to kraj 

nad Zatoką Perską, wciśnięty między 
Arabię Saudyjską i Irak. Pół miliona 
mieszkańców, przeważnie Arabów. K li
mat zwrotnikowy, brak rzek. Roślinność 
uboga, pustynna. Niegdyś w czepili się 
w ten skrawek pustyni Portugalczycy, 
podróżujący na Daleki Wschód, później 
Turcy, wreszcie Anglicy. Protektorat bry
tyjski skończył się oficjalnie i formalnie 
w czerwcu 1961 r. Kuwejt stal się mo
narchią reprezentowaną przez starą dy
nastię as — Sabah.

Obaj sąsiedzi (Irak i Arabia Saudyjska) 
chociaż bracia i członkowie jednej Arab
skiej Ligii chętnie by połknęli mały kraj.
Ten pustynny zakątek to wyjątkowo 
wartościowy kąsek i wart jest zabiegów. 
Gdybyśmy powtórzyli za w ielu encyklo
pediami, że ludność Kuwejtu zajmuje się 
pasterstwem i połowem pereł, byłaby to 
tylko cząstka prawdy. W 1946 r. trysła 
w Kuwejcie nafta. Strumień cuchnącej |  
cieczy przekształcił całkowicie życie kra- } 
ju i jego mieszkańców. Nafta ściągnęła 
kapitały z całego świata i uczyniła z 
Kuwejtu kraj bogaty. Jest to bowiem  
„wielka nafta”. Jej zasoby są obliczane 
na 8 mld ton, obecnie wydobycie w yno
si 115 min ton (4 miejsce po USA, ZSRR, 
Wenezueli). Koncesję na wydobycie 
nafty posiada Kuwait Oil Company, 
spółka kuwejcka — zresztą z nazwy ty l
ko — ponieważ połowa kapitału spółki 
należy do Anglików, połowa zaś do Ame
rykanów. Do nafty kuwejckiej przyssało 
się ponadto jeszcze jedno Towarzystwo 
Amerykańskie, jedno japońsko-arabskie 
i brytyjsko-holenderskie.

Koncesjonariusze wpłacają do skarbu 
naftowego królestwa 750 min dolarów.
Ta suma w  miarę wzrostu wydobycia 
również wzrasta. Kuwejt stal się więc 
najbogatszym krajem arabskim. Ciasne 
uliczki w  stolicy zanikają. Na ich m iej
sce rosną potężne gmachy i luksusowe 
wille. Na ulicach trudno się przecisnąć 
wśród urodzonych w Ameryce „krążow
ników szos” (Arabowie mają gest i ko
chają się w  przepychu). Szkolnictwo, te
lefony, radio i telew izję opłaca państwo. 
Pewnie dzięki temu mały kraik k szta łc i.
70 tys. młodzieży. Znakomicie wyposa
żone są szpitale, dobrze zorganizowana 
służba zdrowia. Panujący emir, idąc 
śladami swego poprzednika, nie zapo
mina o potrzebach swych poddanych.
Nie znaczy to, żeby Kuwejt był rajem  
dla wszystkich, żeby wszyscy byli zado
woleni, żeby nie było rażących różnic 
społecznych i zrodzonej na tym tle ani
mozji i walki.

Warto jeszcze dodać, że Kuwejt udziela 
kredytów innym krajom arabskim.

s



Z ŻYCIA PNKK W KANADZIE

Ostatnio proboszcz parafii pw. Św Trójcy 

w Hamilton (Kanada), ks dr Bogdan Czyw- 

czyński przesłał na ręce ks. red. T. Gorgola 

dane z życia parafii oraz zdjęcia, które obok 

zamieszczamy (przedstawiające kościół od 

strony zachodniej, proboszcza w otoczeniu 

Komitetu Parafialnego, oraz proboszcza w 

gronie niektórych parafian).

Parafia w  Hamilton (Ont.) powstała w  r. 

1949. Początkowo korzystano z gościnności 

parafii Kościoła Anglikańskiego, a następnie 

zakupiono dom i przekształcono go na kapli

cę. Parafia liczyła wtedy kilkanaście rodzin.

Ta gromadka wiernych zakupiła parcelę przy 

jednej z główniejszych ulic miasta, złożyła 

część pieniędzy jako pożyczkę (niektórzy d o 

żyli ofiarę — kilka tysięcy dolarów) na bu

dowę kościoła. Dopożyczono z banku kilka

naście tysięcy dolarów i rozpoczęto budowę 

kościoła. W r. 1962 odbyło się poświęcenie 

nowo wystawionej świątyni. Kościół pomieści 

kilkaset osób. Pod kościołem znajduje się sa

la parafialna, a przy niej nowocześnie wypo

sażone i urządzone pomieszczenia (kuchnia 

z chłodnią, bar z chłodnią, garderoba, umy

walnie i inne niezbędne lokale).

Parafia w  Hamilton rozwija się i dzisiaj 

liczy ok. 150 rodzin. Przy parafii istnieje To

warzystwo Niewiast Adoracji Najświętszego 

Sakramentu, Chór „Jutrzenka”, Szkółka N ie

dzielna i Szkoła Polska. W ub. roku para

fianie kupili nowe organy do kościoła. Przy 

kościele znajduje się mieszkanie dla pro

boszcza. Zarówno kościół, jak i sala, a także 

mieszkanie księdza posiadają centralne ogrze

wanie.

Ks. dr Czywczyński. który przeszło dwa la

ta temu wyjechał z Polski do Kanady jest 

proboszczem parafii w  Hamilton od 22 

czerwca 1964 r.. stopień doktora teologii u- 

zyskał w  czerwcu br.

Ks. prob. Czywczyński serdecznie pozdra

wia w swoim liście ks. red. Gorgola, pra

cowników redakcji. Jego byłych parafian w 

Polsce i wszystkich wyznawców Kościoła 

Polskokatolickiego. Redakcja naszego tygodni

ka dziękując za życzenia serdecznie pozdra

wia Ks. Proboszcza i Parafian z Hamilton.

Z ŻYCIA  PARAFII W ŁODZI 
(ul. Limanowskiego 60).

Fotografie przedstawiają trupę  
dzieci, które przystąpiły do I  Ko

munii Sw.



R Y S U N K I  N A S K A L N E
Rok 1878. Na wystawie powszechnej w  

Paryżu francuscy uczeni zademonstrowali — 
po raz pierwszy przeciętnemu śm iertelni
kowi — zbiory narzędzi i rysunków naskal
nych, pochodzących z epoki lodowej. Rysun
ki zostały odkryte w jaskiniach doliny Ve- 
zere.

Wśród zwiedzających znalazł się Don Mar
celino de Santuola, Hiszpan. Wystawione 
zbiory do tego stopnia zafascynowały go, że 
swoje dotychczasowe zainteresowania m y
śliwskie poświęcił na rzecz archeologii. Opę
tany jedną tylko myślą: odkrycia podob
nych rysunków na terenach swoich hiszpań
skich posiadłości — postanowił rozpocząć 
poszukiwania.

U podnóża Gór Kantabryjskich, w  pobliżu 
zamku Santillana sur Mur, na niewielkiej 
łączce, znajduje się jaskinia Altamira. Do 
niej skierował swoje kroki de Santuola po 
powrocie z paryskiej wystawy. Początkowe 
poszukiwania nie przyniosły upragnionych 
rezultatów. Wprawdzie de Santuola znalazł 
ostrza ręczne i kilkanaście obrobionych 
grocików, ale był to znikomy rezultat w  po
równaniu z włożonym wysiłkiem. Mimo to 
archeolog-amator nie przerwał przekopywa
nia mułu, nagromadzonego w  jaskini w  cią
gu wieków.

Nadszedł rok 1879. De Santuola nadal 
uparcie przesiewał namulisko jaskiniowe, i
— prawdopodobnie — robiłby to dalej bez 
jakiegoś widomego skutku, gdyby nie jego 
mała córeczka Maria, która względnie czę
sto towarzyszyła ojcu przy tych „dziwnych”
— jak m awiali okoliczni mieszkańcy — pra
cach. Właśnie Maria dokonała tego zdumie
wającego odkrycia. Pewnego dnia, niebacz
nie oddaliwszy się od ojca, zawędrowała 
wąskim korytarzykiem do obszernej groty. 
To, co tam ujrzała, wywołało u niej ogrom
ny przestrach.

Bojażliwy okrzyk dziecka oderwał de San- 
tuolę od rozgrzebanego namuliska. Ze ści
śniętym sercem, pełen trwogi, że Marii przy
darzyło się niechybnie jakieś nieszczęście — 
z trudem przecisnął się przez korytarzyk i 
stanął zdumiony z szeroko otwartymi usta
mi...

W m igotliwym blasku świeczki patrzyło 
„szeroko rozwarte oko i majaczył zarys po
tężnej czerwonej głowy powalonego bizona”. 
Zdumiony Hiszpan nie mógł oderwać wzro
ku od ściany. Ochłonąwszy, wycofał się do 
pierwszej groty i po chwili wrócił z łuczy
wem i przy jego pomocy oświetlił jaskinię. 
Wrażenie było wręcz szokujące. „Wokół kłę
biły się cielska bizonów. Były wśród nich 
potężne byki, nieco mniejsze krowy i cie
laki różnego wieku... Barwne malowidła 
przedstawiały zwierzęta w rozmaitych po
zycjach: w  biegu, w  skoku, przewrócone, 
uciekające i stojące w miejscu”. Nieznani 
artyści — a później badania wykazały, że 
byli to artyści wysokiej k la s y  — znakomicie 
wyzyskali wszelkie wypukłości ściany, co 
stwarzało wrażenie, że zwierzęta są żywe. 
Przed bizonami — już na sklepieniu jaskini
— uciekało w popłochu stado dzików i ta
bun koni.

Do Altamiry zjechał profesor Uniwersyte
tu Madryckiego — Villanova, autorytet w  
dziedzinie archeologii. Początkowo sceptycz
nie nastawiony do odkrytych malowideł, po 
przeprowadzeniu szczegółowych badań — 
nabrał przekonania o ich autentyczności.

Wiadomość o sensacyjnym odkryciu do
stała się do prasy. Do Altamiry ciągnęły 
tłumy ciekawych. Podziwiano wspaniałe 
wielobarwne malowidła, pochodzące — jak 
późniejsze (przeprowadzone dopiero po 25 
latach) żmudne badania wykazały — z okre
su kultur oryniackiej i magdaleńskiej (ok. 
20 tys. lat p.n.e.).

De Santuola tryumfował.
Tymczasem wśród archeologów zawrzało. 

Nie chcieli dać wiary doniesieniom o odkry
ciach w  Altamirze. Jeden po drugim kw e
stionowali prawdziwość malowideł. Po pro
stu nie mogli się pogodzić z myślą, że ama

tor dokonał tak wspaniałego odkrycia. Do 
najbardziej zaciętych przeciwników należał 
prof. Emil Cartailhac z Tuluzy. Ostatecznie 
de Santuoli zarzucono, że malowidła są sfał
szowane, że dokonał tego jego przyjaciel — 
malarz, który był częstym gościem w zam
ku. Pragnął bowiem przysporzyć sławy 
swojemu gospodarzowi, aby w  ten sposób 
wywdzięczyć się za gościnność. Nie pomo
gły zaprzeczenia malarza. Uczeni odmówili 
zbadania jaskiń w  Altamirze. De Santuoli 
nie dopuszczono na kongres archeologów, 
który się aktualnie odbywał w  Lizbonie, a 
na którym zamierzał bronić swojej sprawy. 
Prof. Villanova, pod wpływem  argumenta
cji przeciwników, stopniowo wycofał się ze 
swojego, uprzednio zajmowanego, stanowi
ska. De Santuola załamał się. Zamknięty w  
zamku, zmarł po kilku latach, nie docze
kawszy się uznania.

Mijały lata. O malowidłach w  Altamirze 
stopniowo zapomniano.

W 1903 r. świat obiegła sensacyjna w ia
domość. W ychowanek prof. Cartailhaca, te
go samego, który tak uparcie zaprzeczał 
autentyczności malowideł w  Altamirze — 
Henri Breuil odkrył w jaskiniach Font de 
Gaume i Combarelles (Francja) skalne m a
lowidła, przedstawiające bizony, reny, wilki, 
potężne- postacie mamutów i niedźwiedzi ja
skiniowych. Wśród nich odnaleziono naszki
cowane sylw etki ludzkie. Wszystkie malo
widła były wykonane w  kolorach czerwo
nym, brunatnym i czarnym. Całość zaś spra
wiała wrażenie, jakby malarz dopiero co od
łożył pędzel i paletę.

Gdy Cartailhac, który zjechał na miejsce 
sensacyjnych odkryć, oglądał malowidła, nie 
dawała mu spokoju inna nazwa: Altamira. 
Czuł potrzebę zaspokojenia swojej, o w iele 
lat spóźnionej, ciekawości. Pojechał. Po do
kładnym zbadaniu jaskini, od której się tak 
odżegnywał, z żalem i smutkiem stwierdził: 
„Przed 25 laty popełniliśmy fatalną omyłkę”. 
De Santuola doczekał się pośmiertnej reha
bilitacji, a jego odkrycie zostało uznane za 
jedno z najwspanialszych. Jednocześnie 
Cartailhacowi pokazano w najbliższej oko
licy Altamiry w iele innych jaskiń, zawiera
jących równie piękne malowidła, pozwalają
ce w  dodatku prześledzić stopniowy rozwój 
malarstwa prehistorycznego.

Spośród licznych odkryć sprzed I wojny 
światowej do najwspanialszych należą za
bytki sztuki magdaleńskiej w  jaskini Trois 
Freres (Francja). Jaskinia ta to olbrzymi la
birynt z niezmiernie utrudnionym dostępem. 
Znajdują się tu wspaniałe malowidła, przed
stawiające bizony, dzikie konie oraz reni
fery. Olbrzymim zaskoczeniem są rysunki 
autentycznych bumerangów, znanych do
tychczas tylko w  prehistorycznym Egipcie, 
a współcześnie — w Australii. W jednej z 
licznych grot znajduje się portret tzw. 
„wielkiego maga" — półmalowidło, półpła- 
skorzeźba — przedstawiający brodatego 
mężczyznę, ubranego w maskę renifera, 
łapy niedźwiedzia oraz koński ogon. Jesz
cze większą sensację wywołała, stercząca ze 
ściany, naturalistyczna rzeźba bizonów, 
przedstawiająca byka pokrywającego krowę. 
Wokół rzeźby zostały odkryte liczne ślady 
stóp młodych chłopców. Wszystko na to 
wskazuje, tak przynajmniej przypuszczają 
uczeni, że w  jaskini tej odbywał się obrząd 
inicjacji.

Dotychczasowe odkrycia były jedynie 
skromnym osiągnięciem archeologów, w po
równaniu z tym, co znaleziono w jaskini w 
Lascoux (Francja). Jaskinię odkryli przy
padkowo w  1940 r. czterej chłopcy. W cza
sie zabawy natknęli się w  wyrwie, powsta
łej po runięciu uderzonego piorunem drze
wa, na podziemny korytarz. Miejscowy na
uczyciel i ksiądz, razem z dziećmi, które za
wiadomiły ich o odkrytym korytarzu —

wdarli się do podziemi, gdzie — w świetle 
kieszonkowych latarek — ujrzeli w  kilku 
połączonych z sobą jaskiniach wspaniałe 
rysunki i malowidła z .okresu kultury mag
daleńskiej, dochodzące swoim i rozmiarami 
do 5 m długości, a świadczące o wysokiej 
kulturze artystycznej ich twórców. Rysunki 
przedstawiają — przeważnie w ruchu — ko
nie stepowe, bizony, jelenie, koziorożce, re
nifery oraz jednego nosorożca.

Do najwspanialszych została zaliczona 
scena, przedstawiająca śmiertelnie rannego 
bizona, z którego są wyprute wnętrzności, 
w konsytuacji z powalonym przez niego 
człowiekiem. Obok zabitego znajduje się 
patyk, na którym siedzi ptak. Uczeni — jak 
dotychczas — na próżno głowią się nad w y
jaśnieniem tego symbolu. Natomiast wysu
wają hipotezę, że Lascoux — jedyna grota, 
spośród dotychczas odkrytych, całkowicie 
udekorowana — stanowiła rodzaj świątyni, 
sanktuarium pierwotnych ludzi, którzy ma
lowali na jej ścianach to, co dla nich było 
najważniejsze: zwierzęta, które zabijali i 
czcili, gdyż dzięki nim mogli utrzymywać 
się przy życiu. Nic dziwnego, że główną 
grotę w  Lascoux, liczącą 30 m długości i 
10 m szerokości — nazwano Kaplicą Syk- 
styńską prehistorii.

W szystkie znajdujące się w  Lascoux ma
lowidła, zaliczane do najwspanialszych za
bytków sztuki paleolitycznej, zostały w yko
nane farbami ziemnymi — w  kolorach 
czerwonym, brunatnym i czarnym. Do ma
teriału malarskiego należały ponadto tarte 
drewno i tlenki różnych rud. Jedynymi zaś 
narzędziami, którymi posługiwał się arty
sta, były palce oraz pędzle z włosia.

Uczeni wyróżniają trzy elem enty tych 
malowideł, świadczących o geniuszu pier
wotnego artysty — stylizacja, uchwycenie 
swego rodzaju perspektywy, umiejętności 
operowania masą.

Wszystko to sprawia, że malowidła z Las- 
coux cieszą się największą sławą.

Turyści, m iłośnicy sztu k i, a przede w szystk im  
uczeni tłum nie  odwiedzali Lascouz. 120.000 zw iedza
jących rocznie! Te przewalające się tłu m y  mają 
niem ały w p ływ  na dalsze losy m alowideł. W 19S0 
r. okazało się, te  prehistoryczne arcydzieła sztuki, 
tak znakom icie zakonserwowane przez cale stu le
cia, zostały w  bardzo k ró tk im  czasie zarażone 
przez ludzi różnym i chorobami i obecnie  sq w  
śm ierte lnym  niebezpieczeństw ie. Wilgoć, pleśń, wo
dorosty  — w  zaparow anym  oddechami pow ietrzu  — 
zaczęły rozw ijać sw oje życie, pokryw ając plam 
kam i zieleni malowidła. Ściany jaskin i stały się 
ich siedliskiem . To pierwsza i najw ażniejsza cho
roba Lascouz. Drugą, nie m niej ważną, jest zw ap
nienie się ścian skalnych, na k tórych  pojaw iają się 
białe kryszta ły, oraz pękanie pow ierzchni tych  
ścian. Trzecia choroba, zwana starzeniem  się, pole
ga na ziem nien iu i zanikaniu  koloru malowideł.

Te sm utne odkrycia zadecydow ały o dalszym  lo
sie Lascoux. G roty zostały zam knięte  dla turystów . 
Uczeni przystąpili do ratowania bezcennych zabyt
ków. Dzięki an tyb io tyko m  pierwsza choroba zosta
ła zwalczona. Obecnie prowadzi się prace nad lik 
widacją pozostałych chorób. Uczeni są pełni o p ty
m izm u: w szystko  w skazu je  na to, że odniosą uprag
nione zw ycięstw o. Ale wiadomo też, że Lascouz ju ż  
nigdy w ięcej nie zostanie udostępnione oczom  
ludzkim . Jeśli bow iem  ma być ocalone, trzeba je  
na zawsze odizolować od bezpośredniej styczności 
z człow iekiem , k tó ry  będzie mógł zw iedzać jed y 
nie im itację jaskini, jaką spreparują dla niego spe
cjaliści. f f ie będzie to zadanie łatwe, ale jest to je 
d yn y  sposób udostępnienia tych  arcydzieł ludziom  
i jed yn y  sens ratowania jaskini: dla ludzi — nie 
przeciw  nim. Natom iast prawdziw a jaskinia, za
konserwowana przez uczonych, ponownie pogrąży  
się w  samotności, z  k tó re j po dziesiątkach tysięcy  
lat została w yrw ana na przeciąg bardzo krótkiego  
czasu przypadkow ym  uderzeniem  piorunu.

• •
•

Te wszystkie odkrycia, o których m ówi
liśmy, jak również w iele innych, udowod
niły, że u społeczeństw pierwotnych istniała 
wysoko rozwinięta sztuka. Rysunki, przej
rzyste i jasne, oparte na obserwacji — nie 
są przeładowane szczegółami. Artysta od
twarzał w  mrocznej jaskini tylko to, co zdo
łał zapamiętać, podpatrzyć z dużej odleg
łości, dlatego właśnie nie ma miejsca na 
drugorzędne szczegóły. Obdarzony zaś przez 
naturę wspaniałym zmysłem obserwacji, 
wyobraźnią i znakomitym talentem  — stw o
rzył rysunki i malowidła, które nie przy
niosłyby wstydu artystom epok o wiele 
późniejszych, artystom odbywającym spe
cjalistyczne studia. L. W.



W B am bergu — stolicy biskupstw a, które 
również pretendow ało  niegdyś do praw a 
prow adzenia m isji wśród Słow ian, zebrało 
się ponad 30 tys. katolików  zachodnionie- 
mieckich, aby wytyczyć drogi i zasady dzia
łalności kato lików  rzym skich w NRF. K on
gresow i K atolików  N iem ieckich (tak się ofi
cjaln ie zebranie to zwało) przewodniczył 
prof. d r G aiger, k tóry  — wg in fo rm acji za
w arte j w b runatne j księdze w ydanej nie
daw no w NRD — w okresie h itlerow skim  
był sędzią sądu specjalnego (radcą sądu 
krajow ego przy sądzie specjalnym ) w  tym że 
czcigodnym mieście.

Katolicy niemieccy oświadczyli w Bam 
bergu, że „dążyć będą w szystkim i siłam i ku 
tem u, by naród niem iecki szanując swoje 
w łasne p raw a i in teresy  narodow e respek 
tow ał także żyw otne p raw a narodow e na
rodu polskiego. Ma się tu  bolesną św iado
mość aktu , że także niemieccy katolicy w 
przeszłości trak to w ali i w ykorzystyw ali te 
p raw a narodu  polskiego jako obiekt p rze
ta rg u  dla in teresów  w łasnych lub obcych. 
Gdyby podobne tendencje m iały się na no
wo u jaw nić w narodzie niem ieckim  w ów 
czas od samego początku podjęte zostaną 
energiczne k roki obrony”.

W praw dzie obrona nie jest nam  potrzeb
na, niem niej jednak  wdzięczni jesteśm y, że 
w reszcie po tysiącletn ich  nieporozum ieniach 
nadszedł czas, że i rzym scy katolicy w NRF 
zapowiafdają gotowość w ystąpienia w  obro
nie in teresów  polskich... Bóg zapłać, wasz- 
mościom — powiedzmy im  po sienkiew i
czow ska Bóg zapłać, za dobre słowa. N ie
w iele tego rodzaju objaw ów  ze strony 
rzym skich  kato lików  w NRF m ożna odno
tować.

Nie cieszmy się jednak  przedwcześnie i 
nie dziękujm y. Nie był to głos zgodny i po
wszechny. P rasa  niem iecka zanotow ała: 
„Rzecznicy K om itetu Centralnego Katolików  
Niem ieckich przyznali... iż użyta w ośw iad
czeniu form uła „niem ieccy katolicy” w y b ra
na została dość nieszczęśliwie, ponieważ w 
rzeczyw istości nie przeprow adzono w społe
czeństw ie katolików  tak iej ankiety...” Było 
to  więc ośw iadczenie drobnej grupy. Posłu
chajm y jednak  dalej. Przytoczę inne w ypo
wiedzi z tego samego kongresu, k tóre mó
w ią całą praw dę, (wszystkie cytaty  podaję 
za red. P. Nolkiem, k tó ry  zam ieścił swą 
korespondencję z B am bergu w „Słowie Po
w szechnym ”).

Otóż na K ongresie znalazła się m apa N ie
miec z gran icą na Odrze i Nysie i d ruga — 
pokazująca granice z 1937 r. (Gdańsk zazna
czony jako W olne Miasto). Czcigodni rzym 
scy katolicy zebrani w Bam bergu, w szystkie 
ich w ładze, cała ta p ięknie zorganizow ana 
m achina, rzuciła się z pasją  na te mapy. 
Nie wiem , czy m apa z granicam i na Odrze 
i Nysie została rozszarpana na kaw ałki, 
wiem jednak, że w yw ołała paroksyzm  gnie
wu. D ziennik niem iecki (Tagesspiegel) pisze 
na ten  tem at: „K om itet C entralny  K ato li
ków N iem ieckich odciął się w p ią tek  od 
m apy k ra ju  zamieszczonej w d ruku  kongre
sowym. Na tej m apie obrazującej kościelny 
podział Niem iec (podział adm in istracji koś
cielnej), Niemcy kończą się na lin ii O dra-

KATOLICY NRF 
ZA REWIZJA 

GRANIC

Nysa. P rzynależność istn iejących na w scho
dzie biskupstw , według praw a kościelnego 
ciągle jeszcze niem ieckich, m apa pom ija, 
przechodzi nad tym  fak tem  do porządku. 

K om itet C entralny  K atolików  Niem ieckich 
określił te  oznaczenia przynależności b is
kupstw  w  Niemczech środkow ych i 
w schodnich w druku  kongresow ym  jako 
błędne i niepew ne. 1 odw rotnie — na innej 
w ielkiej m apie k ra ju  pokazującej s tru k tu rę  
kościelnej organizacji Niem iec pokazuje się 
Niem cy w  granicach z roku 1937. Odnośnie 
terenów  za O drą i Nysą m apa ta  nie 
zauw aża ak tualne j organizacji kościelnej na 
tych terenach. Katolicy gdańscy zganili m a
pę, gdyż G dańsk nie je s t na niej oznaczony 
jako te ren  niem iecki”.

Inny dziennik (Spandauer V olksblatt) w y
jaśn ił ironicznie: „Słyszy się, że katolicy 
gdańscy skarży li się podczas K ongresu K a
tolików  w Bam bergu, że na oficjalnej m a
pie kościelnej Wolne M iasto G dańsk nie 
jest oznaczone jako te ry to rium  niem ieckie”.

N aw iasem  mówiąc organizatorzy K ongre
su zadali sobie przecież w iele rzetelnego 
tru d u : te reny  za O drą i Nysą są bowiem 
na w spom nianej m apie zadeklarow ane jako 
niem ieckie; fakt, że w  m iędzyczasie rezy
dują tam  polscy współwyznawcy nie zrobił 
bodaj zbyt w ielkiego w rażenia na nikim . 
Raz jeszcze złą m onetą zapłacono b isku 
pom polskim  za ich gotowość do w ybacze
nia. W Bam bergu zanoszono modły o to, 
aby „błądzących sprow adzić na w łaściw ą 
drogę”, ale w  m odłach tych nie miano na 
m yśli zwolenników niem ieckiej m apy k ra ju  
z roku 1937”.

U koronow aniem  tych „przyjacielskich dy
skusji” w  spraw ie granic były słowa „bis
kupa do spraw  uciekinierów  i w ygnańców ” 
Janssena: N iem iecki dziennik relacjonow ał: 
„Podczas nabożeństw a odprawionego dla 
w ygnanych z ojczyzny biskup Janssen  ubo
lew ał nad tym , że w niem ieckiej opinii p u 
blicznej problem y wygnańców oceniane są 
sk ra jn ie  krytycznie i n iekiedy sta ją  się 
przyczyną zm artw ień... Podziękował pap ie
żowi Paw łow i VI za to, że ten  inaczej oce
nia to zagadnienie, skoro w ostatnich 
dniach w  swej duszpasterskiej trosce o nie
m ieckich wygnańców przydzielił biskupow i 
do spraw  uciekinierów  specjalnego biskupa 
sufragana...”

W Bam bergu zaśpiewano sta rą  pieśń: od
dajcie swe ziemie, Polacy. W ynoście się

precz ze swych gniazd nad O drą i Nysą. 
Oddajcie G dańsk — a my respektow ać bę
dziemy żyw otne p raw a narodu polskiego. 
Po tak im  dictum  m ają czelność dziwić się 
rzymscy katolicy w  NRF, że Polacy nie rzu 
cają im się na szyję, że nie p ie ją  hymnów 
pochw alnych ku czci ich w spaniałom yśl
ności, że posądzają ich o rewizjonizm .

— W ybacz im, Panie; bo ślepi są i w 
ciemności pogrążeni. A jeśli tylko w pod
łości?...

i

C Z Y

Z A P R E N U M E R O W A Ł E Ś
J U Ż

K A T O L I C K I
T Y G O D N I K

„ RODZ I NA" ?

W R Z E S I E Ń

N 18 16 po zesł. Ducha św.

P 19 Januarego

W 20 Dionizego

s 21 M ateusza Ap.

C 22 Ładysław a

p 23 Lina

s 24 Teodora

Kgcik kosmetyczny 

ROŚLINNE KOSMETYKI
Wiele spośród preparatów ko

smetycznych opiera się na bazie 
roślinnej. Niektóre z nich może

- -m y '  korzystając z pobytu na wsi, 
czy podmiejskiej wycieczki,  same 
sobie przyrządzić i  mieć zapas 
na jesienno-zimowy okres. Oto 
kilka prostych przepisów:

N A L E W K A  OGÓRKOWA. Dwa 
duże ogórki ucieramy na miazgę 
na tarce, wkładamy do butelki i 
zalewamy szklanką 45 proc. w ód
ki. Pozostawiamy na dwa tygod
nie do naciągnięcia. Potem od-

cedzamy i u żyw am y wieczorem  
do przemywania skóry przy po
mocy waty. Jeśli chcemy otrzy
mać środek łagodniejszy, bezpo
średnio przed użyciem m ożemy  
zmieszać nalewkę z m lek iem  w  
proporcji łyżka nalewki na łyżkę  
mleka. Nalewka ogórkowa dzia
ła wybielająco na cerę skłonną 
do piegów i przesusza cerę t łu 
stą. Nie jest wskazana dla su
chej cery.

N A L E W K A  DO W LOSOW  Z 
P O K RZYW Y. Świeżą, zieloną 
pokrzywę posiekać drobno no
żem, następnie zalać wódką w 
ilości na 1 szklankę miazgi z po
krzyw y  Vs szklanki wódki. Z a

korkować i postawić w  ciemnym  
miejscu na 2 tygodnie, potem  
przecedzić i używać co drugi 
dzień do nacierania skóry gło
wy. Bardzo dobrze działa przy  
łupieżu, przeciw wypadaniu w ło 
sów i nadm iernym przetłuszcza
niu się ich.

N A P A R  CHMIELOWO-T A 
T A R A K O W Y . Garść chmielu i 
garść drobno usiekanych korzeni 
tataraku zalewamy litrem wody
i gotujemy 20 m inut licząc od 
chwili zawrzenia. Po przecedze
niu u żyw am y do płukania w ło
sów po myciu. Napar wzmacnia  
włosy i zapobiega wypadaniu. 
Oczywiście przygotowuje się go 
świeżo przed każdym  użyciem.

H E R B A T K A  Z SZAŁW II.  Jed
ną łyżeczkę suszonej szałwii za
lewa się szklanką wrzącej 
w ody i gotuje przez 10 minut.  
Działa gająco na ropne w y p ry 
ski na twarzy i jęczmienie na 
powiekach. Stosuje się w for
mie okładów przygotowując her
batkę na świeżo przed każdym  
użyciem.

N A P A R  Z RUM IANKU. Ł y 
żeczka suszonego rum ianku za
parzona  Vi szklanką wrzątku, po 
odcedzeniu połączona pół na  
pól z mlekiem. Naparem tym  
przem yw am y twarz skłonną do 
zaczerwienie/ń i podrażnień.

B EATA



ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pani M. B. z Zakopanego przeciw staw ia 
w  swym  obszernym  piśm ie naiw ną dewocję 
praw dziw ej religijności polegającej na Prze~ 
strzeganiu  Chrystusowego nakazu miłości 
bliźniego. Spostrzeżenia trafne, spokojne, 
w arte  zacytowania:

„W czoraj byłam  u góralki, u k tórej był 
obraz „M atki Boskiej w ęd ru jące j” . Było 
w zruszające nabożeństw o, narodu mnogo, 
ładnie śpiew ali, „cudow ny” obraz był rzę
siście oświetlony. Wszyscy byli ta k  uducho
wieni, że p raw ie  pół święci. A po nabożeń
stw ie naradzano  się, gdzie na ju tro  zanieść 
obraz. Padały te  i tam te  nazw iska, ale już 
ktoś ze zgrom adzonych odradzał: „Do tej
m ałpy (takiej owakiej) to lepiej n i e ! ” _ Czyli 
kocha się tylko ten  niem y obraz a bliźniego 
— się nienaw idzi. Na stałe m ieszkam  w  Bę
dzinie i to parę zaledwie kroków  od koś
cioła... Nasz proboszcz jest św ietnym  mówcą 
i dobrym  gospodarzem, toteż ludzie z in 
nych para fii przychodzą tylko do naszego 
kościoła... Ksiądz w prow adził też różne n a
bożeństw a np. głaskanie św iecam i po szyi — 
jako skuteczny środek na ból gardła; św ię
cenie zioła — rozchodnika, co odpędza bu 
rze i chm ury; pocieranie obrazków  o ołtarz 
główny — daje wszelkie błogosław ieństw o; 
pielgrzym ki na Jasną Górę — uśw ięcają 
człowieka... O statnio proboszcz zorganizow ał 
w ojnę ze „Św iadkam i Jehow y”. S tarsi m i
n istranc i chodzą przed ich domy m odlitw y 
i robią im  zdjęcia podczas w ychodzenia z 
nabożeństw a. Zdjęcia w ykorzystu je p ro 
boszcz do akcji „naw racan ia”. Każdy sfo
tografow any „Św iadek Jehow y” otrzym uje 
anonim  w ołający: „W jak ie j w ierze się u ro
dziłeś, w tak iej masz um rzeć”. M atka mojej 
koleżanki sądziła, że to żarty  i nie usłuchała 
w ezwania. W parę dni po ostrzeżeniu w  no
cy rzucono przez jej okno ogrom ny kam ień, 
k tóry  tylko nieznacznie chybił, a mógłby ją 
zabić w  łóżku. Tym razem  się jej udało, ale 
może mieć nadzieję, że zostanie zabita, gdyż 
„dzieła naw racan ia” nie doprowadzono do 
skutku. N aw iasem  mówiąc kobieta owa, b a r
dzo dobra i inteligentna, niejeden raz dała 
po 100 zł na budow ę naszego kościoła, gdyż 
tw ierdzi, żc każdy pow inien się modlić tak  
jak  m u serce dyktuje , a skoro ktoś się chce 
modlić w kościele to trzeba dać i na koś
ciół... N ajw ażniejsze przykazanie to miłować 
bliźniego jak  siebie samego. Zarów no du
chowni jak  i świeccy członkowie wielkiego 
Kościoła przykazanie to odrzucają, zastępu
jąc czym innym  (pielgrzymki, pocierania, 
gusła, czary). Gdy ktoś jest w trudnym  po
łożeniu m aterialnym , może się udać do bie
daka, do innow iercy, do Żyda, tylko broń 
Boże nie do księdza naw et z tej „najlepszej” 
w iary. Nie słyszałam , że ksiądz coś kom uś 
dał darm o czy pomógł w jak iejko lw iek  sy
tuacji. Do licznej grupy różnych relig ii po
winno się dodać jeszcze jedną, k tórej de
w izą byłoby odrzucenie w szelkich dodatków  
i w prow adzenie ku ltu  jednego tylko p rzyka
zania miłości bliźniego (może trochę m niej
szej niż siebie samego)...”

Jak  n ietrudno zauważyć, K orespondentka 
sw oją gorycz czy wręcz oburzenie wobec 
nadużyć pew nych księży i pew nych gorli
wych katolików  w yraża w  sposób szczegól
ny, tym  bardziej skuteczny. To praw da, że 
życie katolickie stało się egoistycznym  ok rę
tem  żeglującym  przez św iat ku swoim w ła
snym  tylko celom. Zapom niano, że jedyną 
drogą służenia niew idzialnem u Bogu jest 
służenie potrzebującem u człowiekowi, każ
demu, w kolorze skóry, narodowości, w y
znaniu czy światopoglądzie. P rzy jął się tak i 
styl religijności, k tóry  propaguje miłość Bo
ga poprzez lekcew ażenie czy nienaw iść do 
człowieka. Reform a tego zjaw iska jest n ie
zbędna. Tę potrzebę ogłosił osta tn i Sobór 
W atykański, lecz na razie wszystko jest na

papierze. S tąd słuszne skargi naszych Czy
telników .

Dla pani M. B. m am y szczególną wdzięcz
ność za podanie rzeczowych uwag i prosim y 
o podtrzym anie tego rodzaju kontak tów  z 
naszą Redakcją. Serdecznie pozdraw iam y.

Pani Wacława K. z Częstochowy staw ia 
spraw ę odw rotnie niż pani M. B. Nie obcho
dzi ją  religijność praw dziw a, żąda uznania 
dla swojej dewocji i grozi nam  całkiem  nie 
po chrześcijańsku, że w przeciw nym  w y
padku  stanie się z nam i coś złego. Oto w y
ją tk i z jej pism a: „Jestem  w sodalicji Ma- 
ry jańsk iej... Ja  pierw sza Waszej zreform o
w anej m ariologii nie p rzyjm uję, boście ogra
niczyli Cześć M aryi należną jako W spółod- 
kupicielce rodzaju  ludzkiego... N iem iecki 
Kościół przyznaje, że sm utno jest w  jego 
zborach bez nabożeństw a m aryjnego... A 
jeśli Wam się nasz Kościół nie podoba, to 
won do Ameryki... Tam  jest trzysta  odła
mów katolicyzm u, to będziecie m ieli moż
ność w ypróbow ania każdego z nich a zo
staw cie Polskę z jej nabożeństw em  do M at
ki Boskiej Częstochowskiej...”

Pow iedział ktoś słusznie, że na szczęście 
nie w szystkie głosy idą pod niebiosy i nie 
w szystkie życzenia zam roczonych n ienaw iś
cią serc zostaną spełnione. L isty  w rodzaju 
wyżej zacytowanego św iadczą o zaczadzeniu 
atm osfery w Kościele rzym skim , a tam  gdzie 
działa czad, należy otworzyć okna, nie zaś 
uciekać. Nie m yślim y uciekać do A m eryki 
czy gdzie indziej dlatego, że nam  się owo 
zaczadzanie ludzkich dusz nie podoba. A je 
żeli zresztą kto pow inien się z Polski w y
nieść, to chyba raczej ten, kto bardziej ko
cha W atykan niż Polskę. W ątpliw e jednak, 
czy naw et W atykan przyznałby się do lu 
dzi, którzy kom pletnie lekceważąc osta tn i 
sobór, głoszą w łasny katolicyzm  i w łasną 
m ariologię częstochowską, sprzeczną z sobo
row ą K onstytucją o Kościele. W dokum en
cie tym  nie ma mowy o M aryi jako W spół- 
odkupicielce. Ignorancją sodaliska często
chowska grzeszy na całej linii. Co to znaczy 
„niem iecki Kościół”? W których  Niemczech? 
Po raz pierw szy słyszymy, że am erykański 
„katolicyzm ” dzieli się na trzysta  odłam ów ”. 
Słyszeliśm y o dwóch: o tzw. katolicyzm ie 
„oficjalnym ” i katolicyzm ie „pro testu jącym ” . 
Ten pierw szy rep rezen tu ją  b iskupi rzym 
skokatoliccy, ten  drugi — św iatli ludzie 
świeccy dom agający się np. ostatnio w pro
w adzenia w życie uchw ał soborowych i 
m. in. w yrażają p ro test przeciw  popieraniu  
przez biskupów  w ojny w ietnam skiej. T w ier
dzą, że am erykański episkopat zw iązany z 
papiestw em  popełnia taką sam ą zbrodnię, 
jak ą  popełnił episkopat niem iecki podczas 
wojny hitlerow skiej w Polsce.

Nie jest p raw dą, że ograniczam y cześć 
dla Bogarodzicy, je s t natom iast praw dą, że 
w yrażam y obawę co do skutków  fałszywej 
m ariologii częstochowskiej, k tórej w yrazi- 
cielką jest pani W acław a K. z Częstochowy. 
Pozdraw iam y.

Pan Wiesław Kalinowski z W łocławka — z 
pew nym  w yrzutem  zapytuje, czy „łamy 
działu Rozmowy z C zytelnikam i są o tw arte  
dla w szystkich czytelników  czy ty lko dla 
korespondencji nam  „w ygodnej”. P rzypom i
na, że przed pięciu la ty  w ysłał do R edakcji 
m iesięcznika „Posłannictw o” list, na k tóry  
nie o trzym ał żadnej odpowiedzi i pisze: „ Je
śli polem izujecie z K orespondentam i złośli
wymi, to m am  nadzieję, że tym  bardziej 
mój lis t skw itu jecie k ró tką  odpow iedzią”. W 
liście tym  prosi o w yjaśn ien ie co do „ofi
cjalnego stanow iska” naszego Kościoła 
„względem p ro testan tyzm u” oraz w stosun
ku do S tarokatolickiego Kościoła M ariaw i
tów a pod koniec zauważa: „Jeśli W am nie 
będzie przeszkadzało, chętnie czasem w ym ie
nię z W ami swoje uwagi na tem aty po ru 

szane w „Rodzinie” czy w „Posłannictw ie”, 
czy postaw ię py tan ia  dotyczące różnych 
w ątpliw ości. Czy m ożna?”

Oczywiście, że można, bardzo serdecznie 
prosim y i zapraszam y do w spółpracy. P rze
praszam y za przeoczenie ze strony  R edakcji 
„P osłannictw a”. Są to jednak  dw ie odrębne 
redakcje, chociaż jedno w ydaw nictw o 
(W.L.R.). Nie na w szystkie py tan ia  możemy 
odpow iadać tak  w yczerpująco, jakby  sobie 
tego K orespondenci życzyli, chociażby d la te
go, że n iektóre py tan ia  zaw ierają  drażliw ą 
treść. Sądziliśm y, że znane jest nasze „ofi
c jalne” stanow isko względem w szystkich in 
nych wyznań. P ragniem y w spółpracow ać z 
wszystkim i, ale n ie  z w szystkim i to się nam  
udaje. Najbliższe kontak ty  u trzym ujem y z 
na tu ry  rzeczy z w yznaniam i należącym i do 
U trechckiej Unii Kościołów' S tarokato lic
kich, a z kolei z w yznaniam i należącym i do 
Polskiej Rady Ekum enicznej. P rzy jaźń  i 
b ra te rsk a  w spółpraca z w yznaniam i p ro te 
stanckim i nie oznacza przyjęcia ich dok try 
ny, jak  .i odw rotnie. Podobnie je s t z m a ria 
w itam i. Ażeby pojąć należycie ducha tej 
współpracy, trzeba by zaprzestać myśleć po 
rzym skokatolicku, ponieważ jedynie rzym ski 
katolicyzm  z w szystkich w yznań chrześci
jańsk ich  nie pojm uje rzetelnego, au ten tycz
nego ekum enizm u, chociaż p ięknie o nim  
mówi i pisze. Ekum enizm  rzym skokatolicki 
ma na celu sprow adzenie w szystkich „braci 
odłączonych” do swojej zagrody strzeżonej 
nieom ylnie przez papiestw o. Nie m a w nim  
mowy o jak ichkolw iek  ustępstw ach i rów 
ności. Ekum enizm  zaś praw dziw y nie dąży 
do przeciągnięcia jednego w yznania przez 
inne na sw oją teologię. Szanujem y dok try 
nę pro testan tów , szanujem y odrębność _ m a
riaw itów . Oczywiście, że nie podoba się to 
niektórym  pseudoekum enistom , ale dla nich 
nie zrezygnujem y ze swoich zasad opartych 
na Chrystusow ym  przykazaniu  miłości.

Nasz K orespondent z W łocławka zapewne 
nie jest pseudoekum enistą, jest człowiekiem 
dobrej woli i dlatego jeszcze raz prosim y o 
częste z nam i kontak ty . Serdecznie pozdra
wiam y.

Pan Kazimierz D. z Krotoszyna prosi o 
um ieszczenie w  tej rubryce in form acji na 
tem at zasad katechizm ow ych trzech   ̂ w y
znań: Kościoła Praw osław nego, Kościoła
M ariaw itów  i Kościoła Ew angelicko-A ugs
burskiego. Zastrzega się jednak, że dla n ie
go au to ry ta tyw ny  głos mogą zabierać w  tej 
spraw ie tylko teolodzy, gdyż „tylko teolo
dzy, co się na spraw ach  w iary  znają, nas 
p rzekonają”.

Z zasady „Rozmowy z C zytelnikam i” p ro 
w adzą tylko teolodzy, chociaż w  R edakcji 
p racu ją  i nieteolodzy. Zbyt pow ażnie i od
pow iedzialnie trak tu jem y  naszych C zytelni
ków, aby sobie pozwolić na odpowiedzi n ie
zupełnie popraw ne lub niefachow e. Gdy 
m owa o zasadach w iary  w ym ienionych Koś
ciołów, można je w yczytać w  czasopism ach 
tych w yznań w zględnie w ich katechizm ach. 
W szystkie te trzy w yznania uznają sa k ra 
m ent chrztu  św. udzielanego w  im ię Trójcy 
Św. oraz sakram ent E ucharystii (u lu te ran  
nazyw any W ieczerzą Pańską). W szystkie te 
trzy w yznania odrzucają rzym skokatolicką 
eklezjologię (naukę o ustro ju  m onarchicznym  
w Kościele, o ju rysdykcyjnym  prym acie i 
nieom ylności papieża itp.).

Co do różnic charak teryzu jących  te trzy  
w yznania, to należałoby oddzielić różnice 
dogm atyczne od różnic liturgiczno-dyscypli- 
narnych. Różnice dogm atyczne pomiędzy 
praw osław iem  a m ariaw ityzm em  są m in i
m alne i bez w iększych trudności dałyby się 
usunąć po przeprow adzeniu  gruntow nego 
dialogu. (Jak w iadom o m ariaw ityzm  jest 
odłam em  starokatolicyzm u, a praw osław ie 
jest źródłem  dogm atów  starokatolickich). 
W yznanie ew angelicko-augsburskie uznaje 
tylko dwa sakram enty  św., posiada w łasną 
doktrynę o uspraw iedliw ieniu  człowieka, 
opiera się w yłącznie na Biblii, odrzuca ku lt 
św iętych, po trzebę m odłów za zm arłych itp.

Jest rzeczą oczywistą, że te  nader pobież
ne rysy nie mogą dać pełnego obrazu każ
dego z tych w yznań i nie mogą nikogo za
dowolić. D latego dołożymy starań , aby w 
naszym  Tygodniku zostały te  problem y 
omówione w form ie proponow anych przez 
p. K azim ierza D. reportaży-w yw iadów . S er
decznie pozdrawiam y.



HEJ GÓRY NASZE, GÓRY...

.

STAROŚĆ POTRZEBUJE POMOCY

Nie będzie tu mowy o ludJach  starych. 
Wdzięczny to temat, zasługujący na u- 
względnienie, ale zajmiemy się nim kiedy 
indziej. Tu chcę mówić o najstarszej ponoć 
stolicy Polski, a jeśli nie Polski to w każ
dym razie jakiejś jej pra-części.

Wiślica (bo o niej właśnie mowa) stała się 
modną, odkąd Zespół Badań nad Polskim  
Średniowieczem Uniwersytetu Warszaw
skiego i Politechniki pod kierownictwem  
doc. dr Zofii Wartołówskiej wkopał się w  
ulice nadnidziańskiego osiedla i począł od
krywać jakieś niezwykłości. Zadziwiła się 
nie tylko Polska. Oto wielka misa chrzciel
na o kilkadziesiąt lat wcześniejsza od daty 
oficjalnej chrystianizacji naszego kraju. Oto 
fundamenty romańskiego kościółka z X  w ie
ku... Historycy spierają się — było tu bis
kupstwo wcześniej niż w Krakowie, czy 
nie? Była Wiślica ośrodkiem władzy księ
cia, który scalał południowe nadwiślańskie 
plemiona późniejszej Małopolski, czy ośrod
kiem tym był Kraków? Zanim padnie w 
tej kwestii ostatnie słowo, można już dziś 
stwierdzić, że Wiślica była ważnym ośrod
kiem życia politycznego jeszcze przed po
czątkiem Tysiąclecia, które święcimy, że tu 
właśnie „siedział" jakiś „pogański książę 
potężny bardzo”, który dawał się we znaki 
swym sąsiadom i który potem został zmu
szony do przyjęcia chrztu przez księcia mo
rawskiego.

Do wiślickiego księstwa dotarło więc 
chrześcijaństwo z Konstantynopola, w for
mie bardziej swojskiej, bo słowiańskiej, 
przyniesione przez słowiańskich apostołów  
z Salonik.

Jakkolwiek czcigodne są Wiślicy początki 
jest ona dzisiaj wymierającą osadą. Mimo 
głośnych badań nad średniowieczem, mimo 
powstania Domu Kultury, mimo istnienia 
kina, klubo-czytelni i licznych zespołów sa
mokształceniowych. Mimo otwarcia mu
zeum. Mimo, że ksiądz proboszcz mieszka 
w zabytkowym domu Długosza i że przy
bywają tu liczne wycieczki z kraju i ze 
świata.

Stwierdzenie melancholijne — jeszcze w  
1869 r. Wiślica, najstarsza jubilatka w Pol
sce. straciła prawa miejskie.

Stwierdzenie tragiczne — w 1939 r. W iśli
ca liczvła 4.900 mieszkańców, w 1946 r. — 
1.475. w 1966 — 1.200.

Wiślica wymiera. Nie jest' to nawet uwiąd 
starczy. Są w  tym osiedlu siły godne mło
dości, są wysiłki i poszukiwania, ale — 
można by rzec — szczęścia nie ma starusz
ka. „Stolica na sprzedaż” — żartobliwie na
pisał o W iślicy red. T. Kołodziejczyk.

Wiślica potrzebuje środków, które by mo
gły zapewnić jej życie. Chciałaby stać się 
ośrodkiem turystycznym. Niektórzy sądzą, 
że to najłatwiejsze. Wystarczy grusza na 
miedzy i stodoła. W Wiślicy tak nie sądzą, 
ale na inwestycje ich nie stać. Proszą więc 
Nową Hutę o objęcie patronatu, o zbudowa
nie własnego ośrodka nad Nidą w  Wiślicy. 
Mają nadzieję, że będzie to pierwszy krok 
w kierunku ożywienia osiedla. Obecnie 
przybywają tu liczni wycieczkowicze, ale 
turystów pozostających dłuższy czas i ze

świecą nie znajdziesz, bo gdzież? Za stodo
łą? Pod gruszą? Czeka więc Wilica na swój 
los. Są tam ludzie, którzy umieją zabiegać 
koło pospólnych spraw. Może popularność, 
którą zdobyło osiedle na coś się przyda? 
Staruszka jest w  potrzebie. Może jednak 
.ktoś kupi stolicę?
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