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Katedra Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (i lewej) i Anglikańska katedra iw 
odbywały się nabożeństwa synodalne.
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Bracia: Wiecie, i *  pora 
nam Już powstać ze snu. 
Teraz bowiem bliższe Jest 
zbawienie nasze niż 
wówczas, gdydmy 
uwierzyli. Noc już minęła 
I przybliży! sic ddeiL  
Odrzućmyż tedy uczynki 
ciemności I przywdziejmy 
zbroje flwlatia. Jako 
w fiwlette dnia post^pujmyż 
szlachetnie, nie w  ucztach 
i pijaństwie, nie 
w rozpuście 
i wszeteczeńfitwie, nie 
w zwadzie i zazdrości.
Lecz pr^obleczcle się 
w Fana Jezusa Chrystusa.

w g  ś w .  
Ł u k a s z a

21, 2 5 - 3 3

Onega czasu rzeki Jezus 
uczniom swoim:
Redą znaki na słońcu,
I księżycu, j gwiazdach,
a na ziemi ucisk narodów  
wśród zamieszania, 
szumu morskiego 
I nawalnoflci.
Gdy ludzie drętwieć 
będ^ ze strachu 
I oczekiwania tych rzeczy, 
które przyjdą 
na wszystek fwlat, 
albowiem moce niebieskie 
poruszone będ*.
A wtedy uJrzA 
Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłoku 
z mocą wielką 
1 majestatem.
A  gdy sic to dziać pocznie, 
patrzcie,
a podniećcie cło wy wasze, 
bo się przybliża odkupienie
wasze.
I powiedział im 
przypowieść:
Spójrzcie na drzewo figowe 
1 na wszystkie drzewa.
Gdy Już z siebie owoc 
wydają, wiecie, że blisko 
Jest lato.
Tak 1 wy, skoro ujrzycie, 
że się to dzieje, wiedzcie, 
że blisko jest królestwo 
Boże.
Zaprawdę powiadam wam, 
nie przeminie to pokolenie, 
aż się to wszystko stanie. 
Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa maje  
nie przeminą.

ADWENTOWY PROGRAM ŻYCIA
NIEDZIELA H lf l  PD ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

liturgii adwentowej rozbrzmiewa okrzyk: — 
„Przyjdź, Panie” . To wyraz wołania i tęsknoty ca
łych wieków. Świat bowiem potrzebował Odkupi
ciela, by nawiązać z  Bogiem zerwane w ięzy przy
jaźni. Człowiek zgrzeszył, buntując się przeciw 
swemu Stwórcy. Przez grzech odtrącił od siebie 
nieskończoną Dobroć i Miłość, przez grzech do
konał zamachu na Boga, na samego siebie. Próba 
zamachu, usunięcia Bogta z  areny świata obróciła 
się przeciw człowiekowi.

Dlatego świait oczekuje pomocy, oczekuje 
przyjścia obiecanego Mesjasza. W poczuciu własnej 
winy i poczuciu potrzeby swego odkupienia woła 
słowami proroka: „Niebiosa, spuśćcie rosę z góry, 
a obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego. 
Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela" (Iz. 
45,8).

Zbawiciel -przyszedł, by jako Bóg i Człowiek za
razem, wziąć na siebie winę ludzkości. Umiera 
jąc na krzyżu, „zmazał tekst skierowanego prze
ciw  nam dekretu i zniszczył go przybiwszy go do 
Krzyża” (Kol. 2,14).

Swoim życiem dal przykład, pokazał jak ma w y
glądać życie człowieka odkupionego, odrodzonego. 
Każdy człowiek otrzymał też możliwość współucze
stniczenia iw realizowaniu dzieła zbawienia.

Czy człowiek o  tym pamięta? Czy pamiętają o 
tym chrześcijanie? Czy realizują w  swoim życiu 
program zostawiany przez Jezusa Chrystusa?

Dokonując konfrontacji życia i postępowania na
szego z Ewangelią i jej wskazaniami, spostrzega
my, iż  jesteśmy dalecy od ideału, od wypełniania 
Bożego Programu. A  przecież wraz z łaską daną 
nam w sakramencie chrztu świętego zostaliśmy po
wołani, aby jako „synowie światłości”  odrzucać 
„uczynki zieimmości” , aby dawać świadectwo
0 Nim.

Adwent jest okresem, jest czasem wzmożonej 
refleksji nad sobą, jest weryfikacją człowieka w ie
rzącego, chrześcijanina, względem samego Chrystu
sa. Jest przypomnieniem naszych obowiązków
1 wezwaniem do realizowania chrześcijańskiego 
programu życia.

Napomnienie Apostoła Pawła — „Już jest pora, 
abyśmy ze snu powstali” —  tarzmi dla nas, chrześci
jan jak pobudka, jak zawołanie surmy bojowej. 
Na ten .głos mamy powstać ze snu duchowego 
w którym tak błogo trwamy, mamy zerwać i usu
nąć z  naszego życia to wszystko, co niezgodne z 
duchem Ewangelii. Mamy powstać i w  duchu po
kuty, wzorem syna marnotrawnego zwrócić się do 
Boga z prośbą: Ojcze zgrzeszyłem, przebacz.

Patrząc samokrjrtycznie na swoje życie, dostrze
gamy, iż wiele, bajyizo wiele w  nim  momentów bę
dących zaprzeczeniem naszego chrześcijańskiego 
powołania.

Bo czymże jest nasza lekkomyślność, przewrot
ność, polowicaność, opieszałość, gnuśność, wygod
nictwo, odraza do ponoszenia najmniejszej ofiary, 
lekceważący stosunek do pracy, niesumienne wy
konywanie przyjętych na siebie obowiązków, 
marnotrawienie czasu, niszczenie dobra społeczne
go, żądza używania, niepohamowanej zmysłowości 
i mieobyczajności wszelkiego rodzaju, egoizm i sa- 
molubstwo, zawiść i zazdrość? Opanowała nas żą
dza zdobywania i posiadania, obłęd znaczenia i 
sławy, głód poważania, czci i władzy. Idziemy przez 
życie roapychając się łokciami. Mniejsza o to, że 
przy tej okazji kogoś potrącimy, przewrócimy. 
Zawsze w  zanadrzu mamy na swoje usprawiedli
wienie odpowiedź: — takie jest teraz życie. To 
prawda, że takie jest. A le czy takie musi i powin
no być?

Tak mało czynimy, aby to nasze życie zmienić. 
Jeżeli w ięc spaliśmy, to zgodnie z wezwaniem 
Pawiowym, czas najwyższy poderwać się do dzia
łania, do realizjowania naszego chrześcijańskiego 
programu zawartego w  słowach dzisiejszej lekcji: 
.... Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy 
się w  zbroję światłości. Przyobiecane się w Pana 
Jezusa Chrystusa” .

Jesteś chrześcijaninem, zatem niezależnie od 
twojej przynależności do tego czy innego Kościoła, 
masz być odbiciem ducha Chrystusowego, obrazem 
Chrystusa, drugim Chrystusem. Być chrześcijani
nem to nie tylko nosić, jak niegdyś rycerze zako
nu krzyżackiego zewnętrzny płaszcz. Być chrześci
janinem, to żyć zgodnie z  nauką Mistrza z Naza
retu, To myśleć i sądzić, jak On myśli i sądzi. To 
kochać, co On kocha. To kontynuować w  życiu 
Jego pokorę, skromność, cierpliwość, dobrotliwość 
i łagodność To pałać miłością dla wszystkich, być 
uczulonym na potrzeby drugiego człowieka, to prze
ciwstawiać się złu. Być chrześcijaninem, to wypo
wiadać ustawiczną walkę złym skłonnościom, na
miętnościom i nawykom oraz temu wszystkiemu, 
co spnzeciwia się Przykazaniom Bożym. Być 
chrześcijaninem, to szanować przekonania re lig ij
ne drugiego człowieka, to w  ogóle szanować czło
wieka.

Poważne, wielkie i trudne to zadanie.
Jeżeli jednak mienimy się chrześcijaninami, je

żeli chcemy za nich uchodzić, musimy podjąć rze
telny trud jego realizacji.

Donośne wołanie św. Pawła — „Już pora, abyś
my ze snu powstali... Przyobiecajcie się w  Pana 
Jezusa Chrystusa" —  to program nie tylko na dziś 
i jutro, nie tylko na czas Adwentu, ale na całe 
życie.

KS. TOMASZ WÓJTOWICZ

S Y N  M A R N O T R A W N Y



NOWI BISKUPI
STAROKATOLICKIEGO  
KOŚCIOŁA MARIAWITÓW

k u r Jak poinformował „Tygod
nik Powszechny” (nr 43 z 
24.X.br) z początkiem wrześ
nia obradowała w  Płocku 
Kapituła Generalna Staroka
tolickiego Kościoła Mariawi
tów, która w  miejsce niedaw
no zmarłych dwóch biskupów
— Michała Sitka i Filipa Feld- 
m am a — wybrała na urząd 
biskupi: ks. Stanisława Tymo
teusza Kowalskiego, probosz
cza parafii w  Jeliszewie, pow. 
Siedlce oraz ks. Stefana Ire
neusza Ajdamca, proboszcza 
parafii w  Gwiazdowie, pow. 
Myszków. Ks. bp Kowalski 
został powołany na ordynariu
sza diecezji podlaskiej, a ks. 
Adaimiec został biskupem po
mocniczym w diecezji lódz- 
ko-śląskiej. Biskupem naczel
nym Starokatolickiego Kościo
ła Mariawitów pozostaje na
dal ks. bp Wacław Innocenty 
Gołębiowski.

PRZYWÓDCY KOŚCIELNI
DOMAGAJĄ SIĘ_________
WYCOFANIA WOJSK 
Z INDOCHIN____________

Wybitni przywódcy kościel
ni podpisali w  Driebergen 
apel do wszystkich wojsk 
walczących w  IndochLnach, 
by z humanitarnych względów 
zaniechały bezwłocznie prze
lewania krwi. Apel, podpisa
ny m.in. przez sekretarza ge
neralnego Światowej Rady 
Kościołów, dra E. C. Blake’a, 
brazylijskiego biskupa rzym
skokatolickiego, Don Helder 
Camarę i byłego prezydenta 
Kościoła Hesji-Nassau, pasto
ra Martina Niemollera — 
wzywa Stany Zjednoczone, by 
dokonały pierwszego kroku i 
ogłosiły natychmiast zawie
szenie broni.

PRZEŚLADOWANIE
CHRZEŚCIJAN___________
W PAKISTANIE__________

Rząd Pakistanu wystąpił z 
żądaniem, by chrześcijanie za
mieszkujący ten kraj opuścili 
jego granice. Wydanie spec
jalne dziennika „Mussawat", 
wychodzącego w Lahore po
informowało, że biskup Feli- 
cissimus A. Raeymaeckers i 
inni znani chrześcijanie pa- 
kistańcy żalili się, że zapew
nienia wobec mniejszości, zło
żone przez nie żyjącego przy
wódcę muzułmańskiego Mo
hammeda A li Jimnaha, nie są 
już przestrzegane. Prawie nie 
ma już możliwości podjęcia 
pracy przez chrześcijan, zwła
szcza że dotychczas i tak wol
no im było wykonywać tylko 
pracę fizyczną. Gazata poin
formowała dalej o brutalnym 
obchodzeniu się policji z 
chrześcijanami z niższych 
warstw społecznych.

WZROST NAPIĘĆ________.
Z POWODU SEGREGACJI 
RASOWEJ_______________

Z powodu polityki aparthei
du dochodzi w  Afryce Połud

niowej do coraz większych 
napięć między białą a czarną 
ludnością. Wzrost konfronta
cji w tej dziedzinie i jego 
konsekwencje prawne i eko
nomiczne można jednak też 
zaobserwować w obrębie Koś
ciołów południowo-afrykań- 
skich. Oświadczenie powyższe 
złożył pastor Beyers Naude, 
i3y rektor Instytutu Chrześci
jańskiego w Afryce Południo
wej na konferencji prasowej 
we Frankfurcie.

Naude podkreślił jednak, że 
są też środowiska ludzi bia
łych, którzy uważają, że se
gregacji rasowej nie można 
stosować w nieskończoność.

KOŚCIOŁY______________
WOBEC KONFLIKTU 
W IRLANDII PŁN.

Sekretarz generalny Kon
ferencji Kościołów Europej
skich, dr G. G. Williams w 
przemówieniu wygłoszonym na 
V III Konferencji Europejskiej, 
poświęcanej kościelnej pracy 
mężczyzn wysitąpił z żąda
niem udzielenia pomocy Irlan
dii Północnej. W ramach 
swych możliwości Kościoły 
winny przyczynić się do roz
wiązania konfliktu w tym 
kraju. W sprawozdaniu z trzy
dniowego pobytu w  Belfaście 
Williams oświadczył, że sytua
cja w  Irlandii Płn jest bar
dziej niebezpieczna, niż się 
powszechnie przyjmuje. Ma- 

»m y tam do czynienia nie tyle 
ze sporem protestantów i ka
tolików, ile raczej z konflik
tem aż sześciu grup — pod
kreślił Williams.

APEL O REGULARNE 
POPIERANIE RUCHÓW  
W YZW OLEŃCZYCH

Do regularnego popierania 
humanitarnej pracy ruchów 
wyzwoleńczych wezwał sekre
tarz wykonawczy ekumenicz
nego Progiramu Zwalczania 
Rasizmu, dr Bąldwin Sjolle- 
ma Kościoły w całym świe-

Uchodźcy pakistańscy w kolejce po skromny posiłek

cie. Sjollema przemawiał w 
Berlinie na posiedzeniu zwo
łanym przez Związek Kościo
łów w NRD. Dotychczas — 
podkreślił Sjollema — ruchy 
te otrzymywały tylko niere
gularne poparcie. To nie wys
tarcza. „Jeśli ruchy te mają 
kontynuować swą walkę o 
sprawiedliwość rasową, to 
muszą liczyć na regularne i 
zwiększone dotacje finanso
we” .

SPOTKANIE_____________
PAPIEŻA PAWŁA VI 
Z PATRIARCHĄ ANTIOCHII

25 października br. papież 
Paweł V I przyjął na audiencji 
Mar Jacouba III, patriarchę 
prawosławnego Kościoła ob
rządku syryjskiego z Antio
chii. W  przemówieniu wygło
szonym z tej okazji papież 
podkreślił wspólną tradycję 
apostolską i wspólną spuściz
nę wskazań pierwszych sobo
rów. „N ie mająjc bynajmniej 
zamiaru budzić wątpliwości, 
co do różnych tradycji koś
cielnych, możemy przyczynić 
się do ich umocnienia, a rów
nocześnie ukazania tych pod
stawowych prawd, które nas 
łączą” .

Arcydzieło sztuki gotyckiej — Katedra w  Rouen

DIALOG EWANGELICKO- 
PRAWOSŁAWNY_________

Na początku października 
br. odbył się .w Amoldshain 
drugi oficjalny dialog między 
delegacją Patriarchatu Eku
menicznego Konstantynopola 
a przedstawicielami Kościoła 
Ewangelickiego w NRF. 
Pierwsze spotkanie pod has
łem „Dialog w iary j miłości” 
odbyło się w  1969 r. w Kon
stantynopolu.

Tym razem główny temat 
rozmów brzmiał: „Chrysbus — 
zbawieniem świata” . Każda 
ze stron wygłosiła po trzy re
feraty. Na zakończenie roz
mów stwierdzono, że wymia
na myśli doprowadziła do 
wyjaśnienia szeregu nieporo 
zumień po obu stronach. Na
stępne spotkanie odbędzie się 
w 1973 t . w Konstantynopolu 
i poświęcane będzie proble
mom eklezjologicznym.

PRAWOSŁAWNI_________
W AMERYCE ŚRODKOWEJ

Egzarcha Patiriachatu Antio
chii, biskup tytularny Antisn 
z Cezarei, roztaczający opiekę 
duszpasterską nad prawosław
nymi w Meksyku, Hondurasie, 
Haiti, Kolumbii, Wenezueli, 
Trynidacie i Ekwadorze do
puścił w swej diecezji diaspo- 
ralnej język hiszpański jako 
czwanty język liturgiczny. 
Prawosławna diaspora w  
Ameryce Środkowej składa 
się w  chwili obecnej z 25 000 
Arabów, 3 000 Greków i 2 000 
Rosjan, którzy jednak w 
więkezości posługują się języ
kiem hiszpańskim,

MIROSŁAW NOWAK 
PONOWNIE PATRIARCHĄ
KOŚCIOŁA______________
CZECHO SŁO W ACKIEGO

Dr Miroslav Novak został 
w połowie października br. 
wybrany ponownie patriarchą 
Kościoła Czechosłowackiego. 
V I Zwyczajne Zgromadzenie 
Ogólne Kościoła Czechosło
wackiego, w  którym uczestni
czyło 700 delegatów, postano
wiło ponadto zmienić nazwę 
Kościoła na „Kościół Czecho- 
siowacko-Husycki". Zmiany 
nazwy dokonano m in. dla 
uniknięcia wrażenia, że jest 
to Kościół, cieszący się spec
jalnymi względami państwa.
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K R A J ŚW IAT

20 lipca br., na pól roku 
przed zaplanowanym termi
nem, przekazano do eksploa
tacji pierwszą czę&t wielkiej 
huty metalurgii kolorowej w  
Głogowie (fragment na zdję
ciu). Rocznie będzie ona pro
dukowała około 40 tys. ton 

miedzi

— Rządy Polskiej R 2 eezy po
spolitej Ludowej i Malty, dą- 
iąc do zacieśnienia współpra
cy międzynarodowej oraz roz
woju stosunków dwustron
nych, postanowiły nawiązać 
stosunki dyplomatyczne i w y 
mienić swych przedstawicieli 
w randze ambasadorów.

— 23 października br. podpi
sany został w Warszawie kon
trakt między Przedsiębiorst
wem Handlu Zagranicznego 
„Poi-M ot" a wioską firmą 
„Fiat** dotyczący zakupu przez 
Polskę licencji na malolitraio- 
wy, popularny samochód oso
bowy | o wzajemnej, zakro
jonej na szeroką skalę współ
pracy między polskim prze
mysłem motoryzacyjnym a  
włoskim „Fiatem”.

•
— W  październiku br. Prezy
dium Rządu foipatrzylo przy
gotowywany z inicjatywy kie
rownictwa partii program in
tensyfikacji prac związanych 
z porządkowaniem W arszawy  
i rozbudową bazy wypoczyn
kowej dla je j mieszkańców. 
Program obejmuje takie dłu
gofalową koncepcję tworzenia 
1 zagospodarowania dla celów 
turystyki 1 wypoczynku „w a r
szawskiego Zespołu Leśnego” , 
W skład którego wejdzie ob
szar w promieniu 50 km od 
granic Warszawy.

•
— W dniach 26—29 październi
ka br. odbyło się w Polsce 
pod kierownictwem naczelne
go dowódcy Zjednoczonych 
SU Zbrojnych Marszalka 
Związku Radzieckiego Iwana 
Jakubowskiego — kolejne po
siedzenie Rady Wojskowej 
Zjednoczonych SU Zbrojnych  
I narada kadry kierowniczej 
armii Państw — Członków 
Układu Warszawskiego. Pod
czas posiedzenia 1 narady do
konano m.'ii. podsumowania 
wyników szkolenia operacyj
nego I bojorwego oraz uzgod
niono wspólne przedsięwzięcia 
na rok 1972.

— W końcu październ ika ó r .t 
na zaproszenie prezydenta  
Georges P om p id ou  i  rządu 
francusk iego, sekretarz gene 
ro ln y  K C  K P Z R , członek P re  
zydium  Rady Najw yższe) 
Z S R R  — Leon id  Breżniew  
przebyw ał we F ra n c ji z o f ic 
ja lną w izytą. Na zakończenie  
w izyty L . Breżniew  i G. P o m 
pidou podpisali dokum ent o 
zasadach w spółpracy m iędzy  
Francją  i  Zw iązk iem  Radziec
k im  oraz p rz y ję li wspólną de
k la rac ję  francusko-radziecką . 
L . B reżniew  zaprosił p rezy 
denta F ra n c ji G. Pom pidou  
do złożenia o fic ja ln e j w izyty  
w Zw iązku Radzieck im . W 
czasie poby tu  L . Breżniew a we 
Fra n c ji podpisano także nowe 
rad z iecko-francusk ie  po ro zu 
m ien ie  o rozw o ju  w spółpracy  
gospodarczej, tech n iczne j i 
przem ysłow ej m iędzy obu  
kra jam i. L . Breżniew  w d ro 
dze pow ro tn e j z Paryża v rzy - 
byl z Z -ćn iow ą w izytą p rzy 
jaźn i do N ie m ie ck ie j R ep u b li
ki D em okra tyczn e j, gdzie p rze 
prow adził rozm ow y z k ierow 
nictw em  party jno -rząd ow ym  
N R D na tem at dalszego ro z 
w oju  w szechstronnej ujsprii- 
pracy Z S R R  z NR D .

— Zgrom a dzen ie  O gólne N a ro 
dów Z jed noczonych  uchw aliło  
76 g losam i przeciw ko 35 i przy  
17 w strzym ujących się rezo 
lu c ję . przyznającą C h ińsk ie j 
Repub lice  Ludow ej je j  słusz
ne praw a  u; Organ izacji N a - 
rot& w  Z jed noczonych  1 w y
kluczającą z te j o rgan izacji 
Tajw an. Tak w ięc 21-letnia 
walka k ra jów  socja listycznych
o p rzyw rócen ie  C h R L  na leż
nych je j  praw  w O N Z  i usu
nięcie z te j o rga n iza c ji T a j-  
wanu§ zakończyła  się pełnym  
zw ycięstw em . Rząd chiński 
opublikow ał ośw iadczenie, w 
k tórym  zapowiada, iż w krótce  
wyśle swych przedstaw icieli 
do udziałów w pracach O N Z.

— P o  zakończeńiu w izyty  w 
Kanadzie Przew odn iczący Ra
dy Ministrdu; ZS R R , A leks ie j 
Kosygin  przebyw ał w dniach  
od 26 do 30 październ ika br. 
z przy jacielską w izytą na K u 
bie. W rozm ow ach , które  
ALeksiej K osyg in  przeprow a
dził z k ierow n ictw em  p o lity cz 
nym  Kuby rozpa trzono p ro b 
lem y w spółpracy m iędzy obu  
kra jam i w dziedzin ie p o lity cz 
nej, gospodarczej„ ku ltu ra ln e j 
i in n y ch . P re m ie r  Z S R R  A . 
K osygin  pottińerdził zaprosze
n ie I  sekretarza K C  K o m u 
n istycznej P a rtii K u by , p re 
m iera  Fidela  Castro do z ło 
żenia w izyty w Zw iązku Ra
dzieckim .

7fT>

— Kilkaset osób w  całej Pol
sce, partyjnych 1 bezpartyj
nych, łudzi różnych specjal
ności 1 zawodów — robotni
ków I rolników, techników, 
naukowców, przedstawicieli 
kultury, działaczy społecznych, 
dziennikarzy — otrzymało w 
końcu października bielącego 
roku, skierowany do nich 
Imiennie Iwt I  Sekretarza KC 
PZPR  — Edwarda Gierka. W  
liście tym Edward Gierek 
zwróci] się do nich z prośbą
o wzięcie udziału w  dyskusji 
nad programem dalszego soc
jalistycznego rozwoju Polski 
przedstawionym w  Wytycz
nych na V I Zjazd Partii.

Jednym z pierwszoplanowych 
zadań w  gospodarce radziec
kiej jest szeroka mechaniza
cja robót pracochłonnych. 
Chodzi o to, aby w maksy
malnie możliwym stopniu 'Pra
cę ręczną zastąpić maszyno
wą. Ma też zastać zakończo
na, w  obecnej pięciolatce, 
kompleksowa mechanizacja 
najważniejszych procesów pro
dukcyjnych w przemyśle, bu
downictwie, gospodarce rolnej

i transporcie
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OŚWIATY I WYCHOWANIA
Kiedy zastanawiamy się nad poszczególnymi problemami, 

przedłożonymi w  Wytycznych do dyskusji ogólnonarodowej, 
zwraca naszą uwagę zakwalifikowanie problemów oświaty
1 szkolnictwa do najważniejszych spraw, dla rozwiązania 
których /należy opracować długofalowy program, działania. 
Nie może ,być zresztą inaczej w  sytuacji, kiedy przed szkołą 
stawia się ambitne zadania w  dziedzinie kształtowania oso
bowości. rozwoju intelektualnego, kształcenia wysokokwali
fikowanych kadr dla potrzeb socjalistycznego państwa. Na 
szczęście okres istotnych uproszczeń i wulgarnego pojmowa
nia poważnych zagadnień ekonomicznych i społecznych ma
my już za sobą. We wspomnianym okresie oświatę traktowa
no bowiem jako dziedzinę nieprodukcyjną, która wymaga 
olbrzymich nakładów i nie przynosi w efekcie bardziej w y
miernych korzyści. Istniał pogląd, że szkolnictwa i system 
oświatowy stanowi zagadnienie drugoplanowe, w  porówna
niu z gospodarką narodową. Szkolnictwo jak równeż dzia
łalność oświatowa w  ogóle, sytuowano w kategorii usług, 
podkreślając w  ten sposób ich służebną rolę. Jaka powinna 
być rzeczywista rola socjalistycznego systemu oświatowego? 
Na to pytanie próbują dać odpowiedź w sposób kompleksowy 
Wytyczne przedzjazdowe. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do 
dyskusji nad nimi, a zwłaszcza pedagodzy, wychowawcy 
i nauczyciele.

Lektura Wytycznych w  części zatytułowanej „Kształcenie 
i wychowanie m łodzieży” doprowadza do wniosku, że istnie
ją dwa kierunki działania w dziedzinie oświaty. Pierwszy 
dotyczy działalności Komitetu Ekspertów. Przygotowuje on 
bowiem model jednolitego systemu oświatowego, obejmują
cego całe szkolnictwo. Na marginesie należy wspomnieć, że 
Komitet Ekspertów z inicjartywy kierownictwa partii został 
powołany w celu przygotowania raportu o stanie oświaty 
w Polsce. W  jego skład weszło wielu wybitnych pedagogów, 
naukowców, działaczy oświatowych i społecznych. Oczekuje 
się, że Komitet zakończy swoje prace w okresie najbliższych 
dwóch lat. Zanim jednak doczekamy się wyników działal
ności tego szacownego grona, materiałów, powinniśmy zna
cznie udoskonalić nasze szkolnictwo przy obecnym jego 
ustroju. Chodzi zwłaszcza o wykorzystanie najbliższych lat 
dla podniesienia jakości pracy szkół podstawowych, śred
nich i wyższych, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej 
i wyposażenie. Jest to drugi kierunek działania na polu 
oświaty, wskazywany pnzez Wytyczne.

Centralną postacią w  szkole czy na uczelni był i jest 
nauczyciel. Chodzi zwłaszcza o wysokokwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną. Wytyczne poświęcają w iele .uwagi tej grupie 
zawodowej, a zwłaszcza systemowi jej kształcenia i dosko
nalenia. 'Postulują dalszy rozwój i umacnianie istniejących 
obecnie wyżsaych szkól nauczycielskich oraz kontynuowanie
2-letnich studiów magisterskich, będących przedłużeniem 
tych uczelni. W perspektywie powinniśmy zapewnić wyższe 
wykształcenie wszystkim nauczycielom.

Przezwyciężenia wymagają także negatywne skutki selek
cji młodzieży, zwłaszcza robotniczej i chłopskiej w  procesie 
rywalizacji o  miejsce w  szkole średniej czy wyższej. Chodzi 
przede wszystkim o tę młodzież, która kształci się w ma
łych, peryferyjnych ośrodkach. Istniejące różnice w  pozio
mie nauczania między szkołami, znajdującymi się w  tych 
ośrodkach a szkołami wielkomiejskimi stają się jedną z 
przyczyn nierównego startu życiowego młodzieży. Należało
by także, do czego wzywają Wytyczne, zweryfikować sys
tem przyjęć do szkół średnich i wyższych. Sprrawa ta od 
wielu lat jest przedmiotem zainteresowania szerokich krę
gów naszego społeczeństwa. Dotychczasowy system nie zda
je egzaminu, toteż należałoby zaproponować takie kierunki 
zmian, które uwzględniłyby interesy wszystkich grup spo
łecznych. a zwłaszcza tej najliczniejszej, robotniczej i chłop
skiej.

Wytyczne obok zadań formułowanych do podjęcia w naj
bliższym czasie w  dziedzinie oświaty, stawiają przed opinią 
publiczną szereg kluczowych problemów dotyczących pers
pektywicznego iroawoju oświaty i wychowania. Można w y
mienić tu także problemy, jak sprawa przyśpieszania nau
czania dzieci, tzm. (W 6-tym  roku życia, czasokres i formy 
przygotowania do zawodu, kształcenie młodzieży szczególnie 
uzdolnionej, dokształcanie dorosłych itp. Odpowiedzi na te 
i inne pytania powinna dostarczyć dyskusja przedzjazdowa, 
w  której szczególnie liczymy na głos ludzi doświadczanych 
i zaangażowanych.

LECH WILEŃSKI



Ks. Biskup Jan MisLaszek — Ordy
nariusz Diecezji Środkowej

Ks. Biskup Władysław Słowakie
wicz — Biskup Misyjny PN K K

BISKUPI
PNKK

Ks, Biskup Franciszek Rowiński — 
Ordynariusz Diecezji Zachodniej

Ks. Biskup Antoni Rysz 
— Ordynariusz Diecezji 

Centralnej

Anglikańskie Centrum Diecezjalne

Pierwszy Biskup Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego 
i Ordynariusz Diecezji Buffalo- 
-Pittsburgh — Ks. Tadeusz F. 

Zieliński

Ks. Biskup Józef Leś
niak — Ordynariusz 

Diecezji Wschodniej

Pieczęć Pierwszego Biskupa 
PNKK

Ks. Biskup Józef Sołtysiak — Ordy
nariusz Diecezji Wschodniej

Ks. Józef I, Niemiński — Ordy
nariusz Diecezji Kanadyjskiej



SPRAWOZDANIE
Biskupa Naczelnego 

Kościoła Polskokatolickiego w Polsce 
dla XIII synodu P.N.K.K.

Stan Kościoła na dzień 1 października 1971 r. 
Drukujemy sprawozdanie z niewielkimi skrótami.

1. Organizacja Kościoła

Kościół Narodowy w Polsce dzieli się pod 
w-zględem administracyjnym na trzy diągezje: 
Warszawską, Krakowską i Wrocławską. W 
Diecezji Warszawskiej, którą kieruje Biskup 
Ordynariusz Tadeusz Majewski istnieją 4 de
kanaty (senioraty), 34 iparafie, 40 księży. W 
Diecezji Krakowskiej, kierowanej przez Ad
ministratora, ks. Benedykta Sęka, jest 5 de

kanatów, parafii 27, księży 29. Diecezja Wro
cławska kierowana przez 'ks. bp elekta Wa

leriana K  i erzkow.sk i ego posiada 3 dekanaty, 
21 iparafii oraz 22 księży. Razem parafii jest 
83 a księży 97 w tym 6 emerytów. Dodam, 

że są jeszicze dwaj biskupi nie sprawujący 
funkcji biskupich, a mianowicie: Biskup dr 
Maksymilian Rode — profesor Chrześcijań

skiej Akademii Teologicznej, oraz Biskup 
Franciszek Koc — proboszcz parafii w Byd
goszczy. W stadium organizacyjnym są trzy 
paraiie: <w Sosnowcu, w Brzegu n/Odrą i Mi- 

ro5 zowie.
Przypomnę, że w  myśl obowiązującego 

obecnie Prawa Kościoła (KONSTYTUCJI) 

zwierzchnią władzą jest Rada Kościoła zbie

rająca się 4 razy w  roku. W okresie między 

sesjami Kościołem kieruje Prezydium Rady 

Kościoła. Przewodniczącym Rady i Prezy

dium Rady Kościoła jest Biskup Naczelny 

Julian Pękala.

Ideologia Kościoła

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy auto

rytatywne oświadczenie Pierwszego Biskupa 

P N K K  sformułowane w Jego Sprawozdaniu, 

mówiące, że ideologicznie stanowimy jedesn 

Kościół, chociaż zarządzany jest przez 2 ad

ministracje. Z tym oświadczeniem w  pełni 

się solidaryzujemy i staramy się ze swej stro

ny w  miarę możliwości i sprzyjających wa

runków utrzymać stale żywe i serdeczne 

węzły łączące Kościół w  Polsce z  Kościołem 

Narodowym w  USA i Kanadzie.

W iele można by powiedzieć o dotychcza

sowych błogosławionych skutkach braterskiej 

troski i pomocy — duchowej i maiterialnej — 

ze strony Kościoła iw Ameryce dla Kościoła 

w  Polsce. Jesteśmy za wszystko szczerze 

wdzięczni a ze swej strony usilnie staramy 

się, aby Wasza praca misyjna włożona w  

nasz Kościół przy jego organizowaniu przed 

50 laty, wasze troski i ofiary jemu złożone 

w tym okresie, przynosiły zawsze błogosła

wione, oczekiwane rezultaty. Staramy się 

rówmież aby duchowe, ideologiczne dziedzic

two wielkiego wspólnego Organizatora, B i

skupa Franciszka HODURA, składane w  ser

ca naszych wiernych w  Polsce przez bisku

pów i księży z PN K K  utrzymać, umocnić i 

rozwijać.

Delegacja nasza zapoznała się szczegółowo 

z referatami komisji synodalnej i doszła do 

przekonania, że w  zasadniczych punktach 

wszystkie referaty zgodne są z ideologią 

Biskupa HODURA i dlatego postanowiła je 

wstępnie zaaprobować i przedstawić na naj

bliższym Synodzie w Polsce do zatwierdze

nia i realizowania. Specjalny dokument w 

tej sprawie zostanie podpisany podczas tego 

Synodu.

Co do zagadnień ekumenicznych trzeba by 

zwrócić uwagę na fakt, że Kościół iw Po l

sce posiada w Światowej Radzie Kościołów 

członkostwo odrębne od członkostwa PN K K  

w Ameryce i Kanadzie. Identycznie wygląda 

współpraca z Unią Utrechcką Kościołów 

Starokatolickich. Jesteśmy członkiem tej

Biskup N aczelny Kościo ła  Polskokatolick iego 
Julian Pękala

Unii jako Kościół krajowy z Polski. Utrzy

mujemy z nią równie żywe kontakty jak i 

PNKK.

W Polsce, podobnie jak w USA, istnieje 

też krajowa organizacja ekumeniczna, zwa

na Polską Radą Ekumeniczną. Należy do 

niej siedem Kościołów chrześcijańskich, w 

tym i nasz Kościół. O ile nam wiadomo 

P N K K  w Ameryce nie ma większych trud

ności ze strony Kościoła Rzymskokatolickie

go chociaż bardzo roztropnie się ustosunko- 

wywuje do niego. My natomiast w  Polsce 

jesteśmy nadal obiektem ataków ze strony 

tamtejszego kleru i jego hierarchii. To, coś

my w  ostatnich latach na ten temat publiko

wali w tygodniku „Rodzina” — nie zawiera

fi



najmniejszej przesady. Innym problemem 

specyficznie naszym tan. Kościoła Narodowe

go iw Polsce, jest właściwa ocena stosunku 

Kościól-Państwo i odwrotnie. Tutaj, w  USA 

i Kanadzie, problem ton nie istnieje i dla

tego często nasi bracia z Ameryki mają 

trudności w  jego zrozumieniu. Niekiedy pro

blem ten się bardzo upraszcza. Dlatego widzę 

potrzebę wyjaśnienia, że w  Polsce też istnie

je rozdział Kościoła od Państwa, lecz w  nie

co innej formie niż w  USA i Kanadzie. 

Wszystkie wyznania są u nas traktowane 

jednakowo i wszystkie mają swobodę działa

nia kościelnego. Dzięki temu m.in. nasz 

Kościół mógł otrzymać uznanie prawne 

przez państwo —  co sdę stało 25 lat temu. 

Podobnie jak wszystkie inne Kościoły w  

Polsce, Kościół nasz ma prawo np. uczyć 

swoje dzieci religii w  punktach katechetycz

nych a katecheci uczą w oparciu o kościelną

Od 1968 r. sprawami wydawniczymi opie

kuje się Społeczne Tow. Polskich Katolików. 

Powstało ono w 1959 roku w ramach zgody 

państwa na prowadzenie gospodarczej dzia

łalności przez nasz Kościół. Szczegółów na 

temat tej działalności — jeśli zajdzie potrze

ba udzieli prezes STPK — dr Jan Matuszyń

ski.

Sprawy finansowe

Przechodząc do omówienia spraw finanso

wych w  sposób szczególny składamy ser

deczne podziękowanie Pierwszemu Biskupowi 

i Radzie Kościoła za przesłaną Kościołowi w 

Polsce pomoc w wysokości 350 doi. miesięcz

nie od października 1969 r. Pomoc ta stała

Ordynariusz Diecezji Warszawskiej Prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katoli-
Tadeusz R. Majewski ków JanuS2 Matuszyński

misję kanoniczną i otrzymują od w ładz oś

wiatowych miesięcznie wynagrodzenie. In

nym przykładem są Akademie Teologiczne 

na prawach uniwersyteckich, które na koszt 

państwa kształcą księży.

Biskup Franciszek HODUR wielką wagę 

przywiązywał do kościelnej prasy i dlatego 

już w  styczniu 1923 r. ukazał się nasz pier

wszy tygodnik „PO LSK A  ODRODZONA ’, po 

dziesięciu latach poczęliśmy wydawać „Po

słannictwo” a od 1960 r. tygodnik „Rodzinę” . 

Niezależnie od czasopism corocznie wydaje

my „Kalendarz Katolioki" oraz wiele pozy

cji książkowych m.in. w setną rocznicę uro
dzin Biskupa Franciszka HODURA wydaliś

my 2 łomy jego PISM,

się dla nas cenna z uwagi na możliwość za

kupywania za dewizy materiałów budowla

nych Dziękujemy również Pierwszemu Bi

skupowi za przesłaną osobistą pomoc na bu

dowę kościoła w Rokitnie-Szlacheckim w  

kwocie 300 doi. Równocześnie pragniemy po

informować SYNOD, iż poza budową Kościo

ła w  Żarkach-Moczydle — już budujemy 

kościoły w  trzech parafiach: Rokitnie Szla

checkim, Maj danie-Leśniowskim i w Swie- 

ciechowie. Biskup Majewski w  dniu 3 wrześ

nia br. dokonał poświęcenia kamienia wę

gielnego pod budowę kościoła w Majdanie 

Leśniewskim, zgromadziliśmy już materiały 

budowlane oraz w dniu 19 września br. 

Ordynariusz Decezji Warszawskiej dokonał

poświęcenia kamienia węgielnego pod bu

dowę kościoła w  Swieciechowie, gdzie rów

nież mamy sprowadzone materiały budowla

ne i  przystąpimy do budowy. Budowa tych 

kościołów wymaga jednak dużych jeszcze 

nakładów finansowych Za każdą pomoc ser

decznie dziękujemy.

Seminarium Duchowne

Od 17 lat mamy w Polsce dobre, a nawet 

doskonałe warunki kształcenia teologicznego, 

ponieważ nasi klerycy uczęszczają na w y

kłady w  uczelni wyższej zwanej CHAT w 

Warszawie. Jednakże sprawy wychowania, 

związane ze stroną duchową młodego teolo

ga, winien przejąć sam Kościół, do czego 

musi mieć własne Seminarium Duch. albo 

dom alumna. Dotychczas nasi klerycy korzy

stali z domu studenta kierowanego przez 

CHAT. Od października br. z domem stu

denta są ogromne trudności. Jesteśmy zmu

szeni dać naszym klerykom dach nad gło

wą, lecz w  warunkach mało odpowiednich 

a przede wszystkim lokalowo szczupłych, bo 

brak właściwego budynku dla tych celów.

Na ten temat rozmawialiśmy z Pierwszym 

Biskupem PN K K  już w  roku ubiegłym i 

doszliśmy wspólnie do przekonania, że w 

Warszawie, w  możliwie najkrótszym czasie, 

musi zostać wzniesiony seminaryjny budy

nek zrwany Instytutem naukowym Biskupa 

Franciszka HODURA. Tę nazwę uzasadnia

my w  następujący sposób: 1) Uczyć się tam 

będą młodzieńcy wzniosłej ideologii Biskupa 

HODURA, 2) Z tego budynku będzie korzy

stał również cały nasz Kościół w  Polsce i 

w Ameryce poprzez odczyty, zgromadzenia 

kościelne itp. Wystaraliśmy się już o tzw. 

wstępną lokalizację, czyli otrzymaliśmy dar

mo .plac pod ten gmach — a to obok katedry 

w  Warszawie przy ul. Szwoleżerów.

Wstępnie poczyniliśmy wyliczenia kosztów 

tej budowy i doszliśmy do przekonania, że 

Kościół w  Polsce nie jest w  stanie rozpocząć 

i dokończyć tej budowy tylko własnymi 

środkami. Koszt ten dochodzi do ok. 2 m ilio

nów złotych czyli ok. 40 tys. dolarów.

W tej sprawie chciałbym ustalić trzy 

prawdy:

1) Wszyscy wierni, księża i biskupi w 

Ameryce i Kanadzie zgadzają się z nami. że 

nie ma Kościoła bez dobrych księży, 2) że 

Kościół iw Polsce nie ma 'budynku, w  któ

rym można wychowywać dobrych księży, 3) 

że wszyscy bisku,pi, księża i w ierni od 75 

lat nie odmawiali hojnej .pomocy dla celów 

związanych ze stai-ym krajem i z Narodo

wym Kościołem w  Polsce. Wniosek narzuca 

się sam i proszę o jego uwzględnienie przy 

omawianiu spraw finansowych P N K K  na 

tym Synodzie,



XIII SYNOD POLSKIEGO NARODOWEGO KOŚCIOŁA
Po raz pierwszy w  historii Kościoła Na

rodowego obrady Synodu Powszechnego 
odbywały się w  Kanadzie przy parafii ka
tedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela w  To
ronto.

Diecezja kanadyjska, kierowana przez Ks. Bp. Józe
fa Niemińskiego, jest diecezją młodą, gdyż została 
erygowana w roku 1968: jest też diecezją małą, gdyż 
liczy zaledwie 10_parafii, lecz jej możliwości rozwo
jowe są duże.

Polania kanadyjska, rekrutująca się z rodzin nie 
tak dawno w Kanadzie osiadłych, nie zapomniała je
szcze mowy ojczystej, a jej więzy z krajem rodzin
nym są tym samym mocniejsze. Dlatego akcja mi
syjna Kościoła Narodowego wśród Polaków w Kana
dzie ma wszelkie widoki powodzenia. Kościół ten, 
podobnie jak ongiś w USA, potrafi skuteczniej za
hamować proces wynaradawiania się, i dopomoże Po
lakom zatrzymać i pielęgnować wartości kulturalne, 
ideologiczne i patriotyczne fte same, którymi żyje 
i karmi się na co dzień, zamorska ojczyzna. Nic też 
dziwnego, że na XIII Synodzie PNKK zarysowała się, 
choć jeszcze delikatnie, możliwość wyodrębnienia ad
ministracyjnego diecezji kanadyjskiej, która — po- 
. dobnie jak Kościół w Polsce — byłaby związana z 
Kościołem w USA tylko jednością wiary i ideologii. 
Tę odrębność możma było zauważyć podczas obrad 
synodalnych, gdyż delegaci kanadyjscy żądali, aby ob
rady odbywały się w języku polskim, bo większość 
z nich słabo władała językiem angielskim. Diecezja 
zaczęła też wydawać własne pismo, dwumiesięcznik 
„Echo”, własny kalendarz, zwoływać zjazdy jedno
czonych Towarzystw Adoracji Najświętszego Sakra
mentu i zjednoczonych chórów parafialnych, co 
jest początkiem powolnego procesu emancypacyjnego.

Obrady X III Synodu rozpoczęły się nabożeństwem

inauguracyjnym w katedrze św. Jana Chrzciciela. 
Mszę św. koncelebrowało Ośmiu Biskupów, Słowo Bo
że wygłosili: Ks. Bp. Franciszek Rowiński w języku 
angielskim i Pierwszy Biskup Tadeusz Zieliński w ’ 
języku polskim. Uroczysta sesja inauguracyjna oraz 
obrady sesji plenarnych i komisji synodalnych odby
wały się w Diecezjalnym Ośrodku Anglikańskim przy 
Adelaide Street East. Kościół Anglikański Kanady 
chętnie użyczył swych obszernych i pięknych pomiesz
czeń dla odbycia Synodu PNKK. Było to konieczne, 
gdyż na Synod przybyło 450 delegatów, duchownych 
i świeckich z USA, Kanady i Polski. Prócz tego brali 
udział w  Synodzie wyznawcy z Kanady i USA w cha
rakterze gości. Na sesji inauguracyjnej życzenia owoc
nych obrad Składali: Ks. Davis z anglikańskiej ka
tedry św. Jakuba w Toronto, p. Kazimierz Bielski — 
prezes Polonii Kanadyjskiej, Bp. George Snell — 
Ordynariusz anglikańskiej diecezji w Toronto, p. Hen
ryk Cybuch — prezes Komitetu Parafialnego Katedry 
św. Jana Chrzciciela, p. Wincenty Yuśkiewicz — pre
zes Polsko Narodowej „Spójni”, p. Franciszka Chrza
nowska — przewodnicząca Zjednoczonych Towarzystw 
Niewiast Adoracji Najś. Sakramentu oraz niżej pod
pisany w imieniu całego Kościoła Narodowego w 
Polsce.

Synod obradował przez cztery dni: od 5 do 8 paź
dziernika, w atmosferze miłej, spokojnej i w Szczerej 
tresce o dobro i rozwój całego Kościoła. Starsi dele
gaci Synodu, ci zwłaszcza, którzy pamiętają działal
ność Organizatora Kościoła, ś.p. Ks. Bp. Franciszka 
Hodura, zabiegali usilnie, aby jego ideologia, wska
zania, myśl teologiczna i ustalenia organizacyjne nie 
zostały naruszone w  nowych uchwałach synodalnych. 
Kiedy dyskutowano nad poprawkami do konstytucji, 
nad zasadami wiary, moralności, liturgii, dyscypliny 
kościelnej, padały z  sali raz po raz zapytania: „czy 
to jest zgodne z duchem Kościoła Narodowego?”, „czy 
zgodne z uchwałami czterech (pierwszych Synodów

PNKK?”, „czy zgodne z programem wytyczonym Koś
ciołowi przez Ks. Bp. Francisska Hodura?”. Wyczu
wało się wprost namacalnie przywiązanie, szacunek, 
miłość do osoby Organizatora Kościoła. Dla ludzi 
tych — wodzem duchowym, symbolem dalekiej ojczyz
ny, najwybitniejszą .postacią, największą świętością — 
jest i będzie zawsze Ks. Bp. Franciszek Hodur.

Przedmiotem obrad Synodu były sprawy zasad Wia
ry, liturgii, Konstytucji Kościoła, Współczesnych za
gadnień społecznych, pokoju i wojny, planowania ro
dziny, wychowania młodzieży oraz sprawy personalne. 
Omówiono aż 13 referatów opracowanych przed Sy
nodem i rozesłanych do wszystkich delegatów, co naj
lepiej świadczy o rzetelnym przygotowaniu obrad 
przez Pierwszego Biskupa. -V

Nie wszystko, co zaproponowano na piśmie, zostało 
w pełni przyjęte przez Synod. Z nowej wersji Kon
stytucji Kościoła przyjęto tylko cztery pierwsze arty
kuły wraz z przedmową i wstępem, resztę odłożono 
do następnego Synodu. Referat omawiający zasady 
wiary PNKK polecono opracować na nowo i lepiej 
teologicznie uzasadnić. Zmiany w liturgii, zapropono
wane przez Komisję Liturgiczną, postanowiono wpro
wadzać stopniowo, według .wskazówek konferencji Bi
skupów i Kapłanów poszczególnych diecezji. W za
gadnieniach dotyczących moralności podkreślono z na
ciskiem zasadę nierozerwalT.ości związku małżeńskie
go z tym jednakże, że Komisja Małżeństw istniejąca 
w każdej diecezji i obradująca pod kierunkiem Bisku
pa, może orzec — jeśli ta! ie zaistnieją warunki —
o nieważności poprzedniego małżeństwa. Potępiono 
mocno spędzanie płodu, jako akt zabójstwa istoty nie
narodzonej, godzący w V Przykazanie Boże: „Nie za
bijaj” . W sposób szczególny zwrócono uwagę na ko
nieczność zdecydowanej WŁlki z plagą narkomanii, 
która niszczy fizyczne i psychiczne zdrowie młodzieży.

Wielkim .wydarzeniem, w drugim dniu obrad, był 
wybór Pierwszego Biskupa dla Kościoła Narodowego



ATOLICKIEGO W USA I KANADZIE
w USA i Kanadzie. Zastał nim Ks. Bp. Tadeusz 
F. Zieliński, który pełni tę funkcję zastępczo po śmier
ci ś.p. Biskupa Leona Grochowskiego łj. Od lipca 
1969 roku. Synod z dużym entuzjazmem przyjął ten 
wyibór. Przed glosowaniem Ks. Biskup Zieliński dożył 
krótkie i rzeczowe sprawozdanie ze stanu Kościoła 
i pracy dokonanej w ciągu dwóch lat urzędowania. 
Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kana
dzie, jak ze sprawozdania wynikało, ;łiczy 160 parafii 
łącznie z kilkunastoma placówkami misyjnymi. Otwar
to ostatnio trzy nowe parafie. W duszpasterstwie 
pracuje 130 iksSęży a wśród nich znajduje się 8 księży 
z Kościoła w Polsce. Sporo miejsca w sprawozdaniu 
poświęcił Ks. Biskup Niezalleżnemu Kościołowi Kato
lickiemu Filipin, który pozostaje w przyjacielskich 
stosunkach z Kościołem Narodowym w USA. Ksiądz 
Biskup Zieliński brał udział w konsekracji trzech 
biskupów tego Kościoła, która odbyła się w roku 1969 
w Manili, czym (jeszcze ‘bardziej zacieśnił więzy przy
jaźni. Z prawdziwą radością stwierdził Ks. Biskup 
Stale pogłębiającą się w!ięź i jedność ideologiczną 
Kościoła Narodowego w USA i Kanadzie z Kościołem 
Narodowym w Polsce oraz istnienie serdecznej współ
pracy z Unią Utrechcką Kościołów Starokatolickich w 
Europie i przyjaźni z Kościołem Anglikańskim i Koś
ciołem Episkopalnym.

Bardzo ciekawym momentem, kltóry niezmiernie 
ożywił obrady i zaakcentował ich demokratyczność, 
był wybór nowego kandydata na biskupa. Izba syno
dalna wysunęła aż 7 kandydatów. W trakcie głoso
wania odpadali kolejno jeden po drugim, aż zostało 
tylko dwóch, mających równorzędne sizanSe tj. ks. Se
nior Fryderyk Banas i ks. Senior Daniel Cyganowski. 
Zwyciężył ostatecznie ks. Senior Daniel Cyganowski, 
proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Chicago.

Zainteresowanie Kościołem Narodowym w Polsce 
jest nadal żywe. Dlatego iteż — jak się wydaje •— 
Synod wysłuchał chętnie mego sprawozdania o pracy,

rozwoju i stanie organizacyjnym Kościoła. Sprawozda
nie to z niewielkimi skrótami, zamieszcza się w ni
niejszym numerze „Rodziny-’. Dr Jan Małuszyński, 
prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, 
przedstawił Synodowi stan budowy kościoła w Żar
kach — Moczydle, który ma być pomnikiem ku czci 
ś.p. Bpa Franciszka Hodura. Poświęcenie tego kościoła 
ma nastąpić w lipcu 1972 r.

W ostatnim dniu obrad zaskakującym wprost mo
mentem była propozycja dwóch przedstawicieli Rady 
Głównej Kościoła: mecenasa Ernesta Gazdy i p. Zyg
munta Białkowskiego, dotycząca zmiany nazwy Koś
cioła w USA i Kanadzie. Nazwa ta miałaby brzmieć: 
„Zjednoczony Narodowy Katolicki Kościół” . Powodem 
zmiany nazwy nie jest bynajmniej rezygnacja ani 
z ducha polskości przenikającego działalność Kościoła 
w Ameryce i Kanadzie, ani i  ideologii Ks. Bp Fran
ciszka Hodura, lecz chęć zjednoczenia w jednej wspól
nej organizacji innych Kościołów Narodowych a mia
nowicie: Kościoła Narodowego Słowackiego, Litew
skiego, Chorwackiego, Włoskiego. Filipińskiego. Koś
cioły te miałyby wspólną Konstytucję, Radę Główną
i wspólnego naczelnego biskupa, z zachowaniem .włas
nej, odrębnej liturgii i niezależności administracyjnej. 
Synod jednak nie podjął w  tej sprawie decyzji.

Z prawdziwą satysfakcją uczestniczyłem we wszyst
kich plenarnych obradach XIII Synodu PNKK. Słu
chałem z ciekawością wypowiedzi, zwłaszcza świec
kich delegatów, którzy dyskutowali swobodnie, czasem 
z humorem, a zawsze ze szczerym zaangażowaniem 
w sprawy Kościoła. Widać, że sprawy istnienia Koś
cioła Narodowego, jego rozwój, dobre imię, jego praca 
duszpasterska, społeczna, patriotyczna leży im głęboko 
na sercu. Wszystkich ożywiał braterski duch, sym
patia, wzajemna życzliwość, a zwłaszcza szacunek, mi
łość dla myśli i .poglądów Osoby Organizatora Kościo
ła — Księdza Biskupa Franciszka Ho(dura.

KS. BP JULIAN PĘKALA



KOMPLEKS
USTAW
ROLNYCH

26 października br. w  trak
cie ożywionej debaty nad pro
jektami aż 1 ustaw rolnych, 
mających duże znaczenie dla 
intensyfikacji działalności pro
dukcyjnej na wsi, Sejm po wy
słuchaniu sprawozdań Ko
misji Sejmowej uchwali! na
stępujące ustawy:

1. O ochronie gruntów rol
nych 1 leśnych oraz rekulty
wacji gruntów — ma na celu 
zapobieżeniu nadmiernemu, 
rozrzutnemu przejmowaniu 
ziemi na cele pozarolnicze.

W  :1970 roku, jak stwierdził 
poseł Janusz Biernacki, prze
kazano na cele pozarolnicze 
28403 gruntów.

Jakże częste były wypadki 
gdy inwestorzy pobierali nad
miar gruntów nawet lepszej 
jakości. Ziemia nas żywi, w ięc 
trzeba ją  szanować. Szanować
— między innymi znaczy — 
ograniczenie przekazywania 
gruntów na cele pozarolnicze. 
A jeżeli już zachodzi koniecz
ność przekazania gruntu na 
cele nie rolnicze — należy sło
no za nią zapłacić i to nie 
jednorazowo, lecz corocznie. 
Zmusi to do myślenia inwe
storów przy zakupie ilości i 
jakości gruntów.

2, O uregulowaniu własnoś
ci gospodarstw rolnych — do
tyczy posiadaczy gruntów bez 
formalnego aktu.

W Polsce ponad milion go
spodarstw rolnych z  różnych 
przyczyn nie posiadają aktu 
uprawniającego do prawnego 
posiadania gruntu. Chociaż od 
lat uprawiają tę ziemię swą 
ciężką pracą i należycie w y
wiązują się przed państwem 
ze swoich obowiązków, jednak 
nie byli prawnymi właścicie
lami tej ziemi.

Ustawa reguluje pomyślnie 
tę sprawę oraz normuje rów
nież zagadnienie właścicieli 
gruntów, którzy nie gospoda
rują na tej ziemi i utrzymu
ją się z pracy w  zawodach 
pozarolniczych.

3— i. O przymusowym wy
kupie nieruchomości wcho
dzących w skład gospodarstw 
rolnych — umożliwia naby
wanie gruntów w  przypadki! 
ich licytacji, (nie tylko przez 
rolników już posiadających

gospodarstwa, jak to miało 
miejsce dotychczas, ale przez 
każdego mającego odpowied
nie kwalifikacje rolnicze i da
jącego gwarancję właściwe] 
gospodarki na nabytej ziemi 
oraz Ustawy zmieniającej u- 
stawę Kodeks Cywilny — w 
obu tych wypadkach stwier
dził w  imieniu Kom isji Rol
nictwa i Przemysłu Spożyw
czego oraz Komisji Wymiaru 
Sprawiedliwości ' pos. Wasil
kowski —  nastąpi ogranicze
nie w  obrocie ziemią i dzie
dziczeniu gospodarstw ro l
nych, 'które powodowały, że 
obrót dokonywany był bez 
przestrzegania obowiązują
cych przepisów prawnych i 
bez kantrbli państwa.

Ustawa reguluje obrót nie
ruchomościami rolnymi, któ
re zapewnią przechodzenie u- 
żytków rolnych w  posiadanie 
rolników dających gwarancję 
racjonalnego ich wykorzysta
nia dla powiększenia pro 
dukcji rolnej.

5. O zniesieniu obowiązko
wych dostaw zbóż, ziemnia
ków i zwierząt rzeźnych — 
stwarza właściwe warunki e- 
konomiczme dla intensyfikacji 
produkcji rolniczej.

Po wfJrowadzeniu przed la 
ty obowiązkowych dostaw nie 
przyniosło to korzyści rol
nictwu, lecz odwrotnie wpły
nęło hamująco na specjalizac
ję gospodarstw rolnych. Znie
sienie obowiązkowych dostaw 
na pewno przyczyni się do 
szybszego rozwijania pro
dukcji rolnej, a przede wszyst
kim poprzez je j specjalizację 
oraz kontraktację produktów 
rolnych.

6. O podatku gruntowym — 
głównym założeniem której 
jest złagodzenie progresji po
datkowej.

W  dużej m ierze ulgi uzys
kują tu gospodarstwa średnie 
i większe posiadające gleby 
gorszej jakości.

7. O ubezpieczeniu społecz
nym członków rolniczych spół
dzielni produkcyjnych i Ich 
rodzin — ma w  swojej idei 
założenie, aby w  przyszłości 
cała wieś polska mogła ko
rzystać z tych dobrodziejstw 
socjalnych .

Wprowadzenie ubezpiecze
nia społecznego niewątpliwie 
wpłynie na zahamowanie od
pływu młodych rolników ze 
wsi do miasta, polepszy zdro
wotne warunki wszystkich 
rolników, a zwłaszcza kobiet i 
dzieci. Wpłynie to na stabili
zację wsi jak również będzie 
to jeszcze jeden krok w  zbli
żeniu wsi i miasta, możliwy 
tylko w  ustroju socjalistycz
nym.

Psychologia na co dzień

Babciu — czy mogłaby babcia pojechać do mego ojca, jest sam. 
Przydałoby się mu pomóc, czasem mu ugotować, porozmawiać. Stary 
człowiek, babcia rozumie, że mu ciężko...

Babciu — siostra ma małe dzieci, późno wraca do domu, ma tyle 
pracy. Może by babcia je j pomogła...

Babciu — chciałabym dzisiaj wyjść ze Staszkiem, niech babcia 
przygotuje dzieciakom obiad...

Babcia, 83-Jletnia staruszka, ale 
jc«zcze bardzo żwawa, dobrze 
„trzymająca się” krząta się po 
mieszkaniu. Stara się jak może, 
żeby córce było lżej, żeby zięcio
wi czymś się nie narazić. Cza
sem wspomina syna — zmarł na 
gruźlicę przed powstaniem. Zo

stała córtca — ma ją tylko (jed
ną. A le  są wnuki — Marcin ma 
już 24 lata a Jola 16 ilat. Wnuki
— oczko w  głowie, ukochane 
przez babcię, cała jej radość ży
cia. Zarówno wnuki jak i córka 

oraz zięć zwracają się do niej

— babciu; przyzwyczaiła się już 
do tego. Qd dawna jest razem z 
nimi, akurat tyle lat ile ma Mar

cin... 24 Uata. Ona go wychowa

ła, była mu babcią a matką, dzie

liła z nim /wszystkie troski i ra
dości. Cieszyła się z suflcceaów 

szkolnych Jofli; lubiła słuchać jej

gry na pianinie. Jola grywała jej 
ulubione utwory. Babcia cieszyła 
się, że dziewczynka nie jest taka 
„nowoczesna” jak inne w  je j w ie

ku.

Staruszka bez słowa sprzeciwu 
spełniała wszystkie polecenia zię-

N A F T A
R Z Ą D Z I  ŚWI ATEM

Głośne w  okresie m iędzywo
jennym stwierdzenie, że nafta 
rządzi światem nic nie straailo 
ze swej aktualności. Z Toku na 
rok w  różnych rejonach kuli 
ziemskiej ziwiększa się ilość pro
wadzonych badań geologicznych i 
próbnych wierceń oraz wzrasta 
liczba ropodajnych szybów.

Prace poszukiwawcze trwają 
bez przerwy we wszystkich 
częśaiaoh świata czego widomym 
dowodem jest falkt, że o ile w  
1960 r. wiercenia prowadziło za
ledwie 16 państw, to w  dziesięć 
lat później praiwie pięciokrotnie 
więcej.

Wzrastający popyt na ropę naf
tową dkiero<waI uwagę eksploato- 
rów na tereny podwodne będą
ce przedłużeniami kontynentów 
czyli tak zwane szelfy kontynen
talne. Poszukiwania zostały u- 
wieńczone odkryciem złóż ropy 
na wschodnich wybrzeżach Am e
ryka Południowej, w  zatoce Gwi- 
nejskiej, w  zatoce Santa Barba
ra u brzegów Kalifornii. Na tym 
jednak nie kończą się badania 
geologów. Prace odkrywcze pro

wadzone są borwiem pod dnem 
okalającym Australię i Nową 
Zelandię. Jak jednak twierdzą 
fachowcy najbogatsze złoża na 
świecie kryje dno morza otacza
jącego Południowo-Wschodnią 
Azlję.

Natrafiano na ropę i w Euro
pie. Mianowicie pod dnem m o
rza Północnego, odkryte zaś w 
1969 r. iłaża na wodach norwes
kich nie mają Sobie równych w 
Europie Zachodniej. Trwają po
nadto poszdkiwania na morzu 
Śródziemnym, Adriatyku d u w y 
brzeży Hiszpanii.

Wyścig eksploatorów trwa. Pro
wadzi go Ameryka Północna. 
Staitek zbudowany przez USA dla 
badań podmorskich odbył od 
1968 do 1970 r. 14 rejsów wyko
nując w  różnych miejscach oce
anu 230 wierceń, przy czym naj
głębszy otwór m iał 985 m.

Wybitny specjalista amerykań
ski L.G. Weeks, ocenia zaisoby 
ropy naftowej na kuli ziemskiej 
na 309 miliardów ton, z czego 
około 100 miliardów ma kryć w 
sobie dno morskie.



cia, wszystko o co prcrail. Jezdzi- 
la na wieś do ojca zięcia, cho
ciaż sama Staruszka- pomagała 
drugiemu staremu człowiekowi. 
Niosąc wiadra od studni ‘kilka
krotnie przystawała i odpoczy
wała. Nie było komu przynieść 
wody. Na wsi zachorowała. Za
palenie ipłuc minęło szczęśliwie.

Do zięcia czuła szczególny res
pekt, można powiedzieć, że się 
go bała. Dlaczego? Człowiek w 
zasadzie porządny, grzeczny. Ale 
córka (była od niego zależna, by
ła na jego utrzymaniu, nie pra
cowała. Zięć potrafił to nieraz 
wymówić. Matka drżała, nie 
chciała go niczym urazić, żeby 
tylko nie denerwował się, nie 
gniewał, bo wtedy wszystko ^ku
pi się na Córce — a ona jest taka 
wrażliwa, nerwowa

Któregoś dnia babcia zemdla
ła. Córka wezwała pogotowie. 
Lekarz stwierdził — Nic dziw 

nego proszę pani, to przecież sta
rość, serce słabe Matka powinna 
dużo odpoczywać, leżeć.

A le . babcia nie chciała leżeć. 
Co powie Staszek (zięć) jak zo

Jednakże eksploatacja ropy 
spod dna stwarza wiele proble
mów. Trudności uzależnione są 
m.in. od głębokości morza d od
ległości (podmorskiego szybu od 
brzegu. Obecnie stosowane są 
dwa rodzaje urządzeń do wydo
bywania ropy z dna morskiego. 
Mianowicie nawodne i podwod
ne. Najczęściej jednak stosowa
ne jest to pierwsze.

Tak więc do głębokości nie 
przekraczających 100 m używa
ne są urządzenia stacjonarne. 
Mogą one być zbudowane na fun
damentach umieszczonych na 
dnie morskim i wówczas przy
pominają urządzenia stosowane 
na lądzie, ilecz mogą być rów 
nież tzw. pływające wieże. Są to 
konstrukcje przegubowe przy
twierdzone do dna morskiego, 
dzięki czemu łatwo poddają się 
działaniu falowaniu i wiatru. 
W górnej części takiej w ieży 
znajduje się zbiornik powietrza 
utrzymujący ją na wodzie, na 
szczycie zaś platforma, ma Wór ej 
mieszczą się wszelkie niezbędne 
urządzenia.

Francja zbudowała w  Zatoce 
Biskajskiej eksperymentalną w ie
żę pływającą, do dokonywania 
wierceń na głębokości 90 m, lecz 
fachowcy przypuszczają, że bę
dzie ona mogła być używana i 
przy znacznie większych głębo
kościach. Zaprojektowano też 
wieżę tego rodzaju mogącą obsłu
giwać 40-60 otworów w iertni
czych. Koszt jej budowy ma w y 

baczy, że ona Jeży i nic nie ro
bi? Co sobie pomyśli? Gdzie się 
położyć? — Mieszkanie małe bę
dzie przeszkadzać. Nie, absolut
nie nie ma mowy o leżeniu — 
musi chodzić. Przecież dobrze się 
czuje — na pewno — musi dob
rze się czuć. Słabła. Córka nie 
zwracała na to zbytniej uwagi, a 
może nie chciała widzieć. Bała 
się, że mąż będzie się denerwo
wał, że ma 'takie 'kłopoty z mat
ką, on tego bardzo nie lubi

Któregoś dnia babcia powie
działa do córki — Basiu — bar
dzo cię proszę załatw mi m iej
sce w Domu Opieki. Tam będę 
się dobrze czuła. Wiesz, że lubię 
towarzystwo, lubię sobie pog
warzyć. Dzieci są już dorosłe, 
chciałabym mieć też swój po
kój, a ja wam tylko przeszka
dzam. Stara już jestem, nie bę
dziecie mieć ze mnie żadnego po
żytku a jedynie kłopot.

Staruszka mówiła te słowa z 
całym przekonaniem Ostatnio 
zauważyła trochę lekceważący, a 
nawet"pogardliwy sposób zacho
wania się wnuków. Babcia nie 
była już potrzebna, spełniła ży

nieść około 20 min dolarów. 
Każdy jednak, nawet największy 
wydatek opłaci się eksploatorom.

Ciekawe jest, że wbrew pow
szechnej opinii ko&zty poszuki
wań podmorskich są niższe ani
żeli lądowych, osiągane zaś w y
dajności z jednego otworu w ięk
sze. O w iele też większe jest 
prawdopodobieństwo powodzenia 
prac poszukiwawczych. Np. u 
wybrzeży Nigerii na 20 wyw ier 
conych otworów, 17 dało ropę.

ciowe zadanie —  wychowała 
swoje dzieci i wniMkj. A teraz 
może odejść...

Gdy odwozili babcię do Domu 
Opieki, wszyscy czuli się nieswo
jo. Było im trochę przykro, od
czuwali wyrzuty sumienia. Uczu
cia te szybko minęły, w  domu 
zrobiło się luźniej. Marcin miał 
wreszcie upragniony pokój. O 
staruszce mało mówiło się w do
mu. Każdy mial swoje ważne 
sprawy.

W ciągu 3 miesięcy pobytu 
babci w  Domu Opieki — córka 
odwiedziła ją dwukrotnie. Wnulki 
nie znalazły na to czasu. Które
goś dnia doręczono rodzinie sta
ruszki telegram, w  którym za
wiadamiano, że babcia zmarła 
nagle, na skutek wylewu krwi do 
mózgu. Zmarła samotnie, z dala 
od swych bliskich, od tych, któ
rych gorąco przez cale życie ko
chała, a którzy o niej tak szybko 
i tak niewdzięcznie zapomnieli...

Tragedia ludzi starych i nie
potrzebnych. Poświęcając cale 
swe życie, wySiJek tylu lat, w y
chowaniu dzieci — w zamian nic 
nie otrzymują Jedynie n iew

podczas gdy na lądzie tego ro
dzaju rezultat wymagałby w ie 
lu Jat poszukiwań.

Jednakże powaiżnym proble
mem jest nada) transport ropy z 
podmorskich otworów. Dotych
czas transportowało się ją na 
ląd przy pomocy rurociągów, któ
rych układanie nastręcza wiele 
trudności. Ostatnio więc zaczęto 
używać do tego celu pływają
cych zbiorników umieszczanych 
pod powierzchnią morza. Ze

dzięczność i bra/k szacunku ze 
strony własnych rodzonych 
dzieci. N ie można dziwić się 
wnukom, że nie szanują starsze
go człowicka, jeśli ich rodzice 
dla których ten człowiek jest 
przecież bliski, nie okazują mu 
„za grosz” miłości, szacunku ani 
wdzięczności.

Rodzice stanowią dla dzieci 
wzorzec do -naśladowania: styl
bycia, sposób zachowania, war
tości moralne i ełtyczne, wszyst
ko co dobre i co złe — wchła
nia dziecko jak gąbka. Jeżeli u- 
kochana matka i ojciec nie da
dzą dobrego przykładu, niewska- 
żą właściwej drogi postępowania
— to samemu dziecku trudno bę
dzie ocenić, co jest dobre, a co 
złe.

I tu nasuwa się następujące 
przypuszczenie: dzieci, obserwu 
jąc zachowanie swoich rodziców 
w stosunku do dziadków, w  ta
ki sam sposób postąpią z nimi 
(rodzicami) w  przyszłości. 1 ta
kiego czynu wcale nie uznają za 
zły.

M AŁG O RZATA SUDENIS

zbiorników tych o pojemności 
kilku tysięcy ton, transportuje się 
ropę bezpośrednio do zbiorni
kowców.

Chciałbym zwrócdć uwagę czy
telników, że w  rzędzie eksploa- 
torów dna morskiego znajdzie się 
i Polska. Jak bowiem podała 
„Trybuna Ludowa” ostatnie od
krycia stwierdziły istnienie ropy 
i na naszym wybrzeżu.

opr J. NO W AK



Pierścień z wosku na wodzie, 
już Pan Miody nadchodzi,
W  Andrzejkowej godzinie, 
wosk wyjawi mi imię,
Wosku lany na wodę, 
powiedz na jaką drogę 
Razem z miłym pabierzę, 
gdy obrączkę przymierzę.
Jaki los mi sądzony, 
wołam na świata strony,
Jakie szczęścia wesela, 
pytam dzikiego ziela 
Wosku lany w  ogień, w  ziemię, 
przynieś dobre wywróżenie

Jedni mówią, że w  w igilię świętego An
drzeja, a inni, że w amdrzejkowy wieczór 
wróżby się spełniają. Panny młode, a na
dobne zbierały się w  tern wieczór, by przy
szłego męża choć im ię w y wróżyć, by przy
szłe życie odgadnąć. Zwyczaj tan, wbrew po
zorom racjonalności i .nowoczesności życia 
wolmego od przesadów, zabobonów, nie za
ginął. Dzisiejsze dziewiczęta, równie chętnie 
jak i ich prababki zbierają się na „Andrzej
ki” , Do starych babcinych W TÓżb docłfOdzą

„A n d rz e jk i’1

nowe, improwizowane na gorąco. Coraz czę
ściej zauważa się wśród młodzieży wprowa
dzanie zwyczajów  tradycji do codziennego 
życia.

Być może są to próby odnalezienia zagu
bionego w  naszych czasach romantyzmu po
łączone z odwiecznym pragnieniem 'poznania 
przyszłości. Postanowiliśmy w  redakcji „Ro
dziny" również zabawić się w „Andrzejki", 
na iktóre zapraszamy wszystkie Czytelniczki.

ŁANIE WOSKU — jest to  najbardziej roz
powszechniony zwyczaj, artany od bardzo 
dawna. Jak [twierdzą prababcie i babcie, ty l
ko czysty wosk pszczeli posiada moc magicz
ną. Na drewnianym krześle, stołku, koniecz
nie sklejanym, bez jednego mertaloiwego 
gwoździa, ustawia się dużą miednicę z zim
ną wodą. Wosk rozgrzany, rozpuszczony, każ
da parnia sobie wylewa na wodę. Zastygnię
ty (W wodzie wosk, ostrożnie się wyjmuje i 
ogląda. Można też rzucać cień wylanego 
wosku na ścianę i obracając zobaczyć co się 
wylało. Jeżeli ksiztałt zbliżony jest do wian
ka Jub obrączki —  znak to nieomylny, że 
jeszcze (w tym roku .weselisko będzie. Gdy 
wosk „uleje się”  w  posiać rycerza — przy
szły mąż wojskowym będzie, gdy w anak 
krzyża — ciężka choroba, w kształt kielicha, 
pucharu — dużo zabawy, wesoły rok, w 
clkręit, albo morze, w drogę lub powóz —

podróże dalekie, /w serce, konie, albo psy — 
miłość wielka (nadchodzi.

KARTKI Z  IM IONAM I — Da łupinek orzech* 
włoskiego wstawia się małe ćwieczki z przycze
pionymi karteczkami. N a  jednych karteczkach 
napisane są imiona dziewcząt, na drugich Imio
na ich chłopców. Łupinki z zapalonymi Świeczka
mi puszcza sic na wodę. Dziewczęta niecierpliwie 
patrzą, które łupinki zderzą sic ze sobą i czy 
szczęśliwie dobiorą sic imiona.

Podobne karteczki, z napisanymi Imionami 
chlopcćw wkłada dziewczyna na noc pad podusz
kę. Rano, z zamkniętymi eczyma wyciąga Jedną 
karteczkę. Przyszły mąt będzie miał tak na imię.

Jeżeli w domu, w którym odbywają się „A n 
drzejki" Jest pies to i on może przydać się do 
wróżb. W  równym rzędzie dziewczęta układają 
kartki. Każda z imieniem swego chłopca. Na każ
dej kartce trzeba położyć plasterek kiełbasy. Do 
tego pokoju wpuszcza się psa. Z której kartki 
pies zje pierwszy plasterek kiełbasy, ta dziewczy
na pierwsza wyjdzie zamąż.

PLACKI I GAŁKI — Psa używa się też do 
innych wróżb. Na Mazowszu, w  Lubelskim 
i Sandomierskim każda z dziewcząt piekła 
osobno i w  całkowitej samotności placek, 
który naznaczała sobie tylko wiadomym 
znakiem, aby mogła go spośród innych poz
nać. Patem placki te kładły na drewnianych 
stołach i wpuszczały do izby psa, uprzednio 
cały dzień głodzonego. Który placek był naj
szybciej zjedzony, ta panna pierwsza za mąż 
wyjdzie. Oprócz placków używały też gałek 
z ciasta, lub opiekanych cielęcych nóżek.

LUSTRO I ŚWIECE — W  pustym pokoju, najle
piej w takim, w którym od trzynastu dni nikt 
nie mieszka, w  północnym kącie należy ustawić 
duże lustro. Przed lustrem w  dwu rzędach usta
wić sześć świec w taki sposób, aby ich odbicie 
w lustrze tworzyło korytarz (wężej ku sobie, sze
rzej w stronę lustra). T u i przed północą trzeba 
zapalić tiwlece I stanąć naprzeciwko lustra z no
życzkami w ręku. Ostrza nożyczek muszą być 
okopcone świecą, aby nie dawały odblasku. Jak 
twierdzą nasze prababcie, punkt o północy w  lus
trze pojawi się postać przyszłego małżonka, którą 
na ten wieczór przybiera diabeł. Trzeba wtedy 
szybko zrobić ruch dęcia nożyczkami, uważając 
jednak by nie skaleczyć zjawy, bo wtedy przy
szły mąż mógłby być kaleką. A lustro szybko za
słonić przygotowaną uprzednio czarną płachtą:

KOLACJA — Panna, która przygotowuje 
kolację, wyprasza innych domowników na 
ten w ieczór z domu. Nakrywa stół na dwie 
osoby. Piecze przedtem ciasto, do którego 
dodaje trzy sproszkowane własne włosy. 
Ciasto to ustawia na środku stołu. Poprzed
niego dnia o północy zabija czarnego kogu
ta, krew jego wylewa na cztery strony świa
ta. Z  tego koguta ugotowany rosół nalać do 
dwu talerzy. Postawić na stole inne do
wolne jeszcze dania. Panna siada po jednej 
stronie stołu, naprzeciwko iwolnego nakrycia 
i co nakłada sobie na talerz, to i na ten 
drugi. Gdy już wszystko gotowe do jedzenia, 
panna iriiie na strych i cztery mazy na czte
ry strony świata woła do komina:

Hop, hop,
w której stronie Jest m ój chłop,
Hop, hop,
zapraszam go na kolację.

I tym razem twierdzą prababcie, że jeżeli 
mąż pannie w  tym roku „sądzony^ to na 
pewno przyjdzie.

Jeszcze tylko wyjaśnienie: rok w  atndrzej- 
kowyeh wróżbach oznacza czas od jednych 
Andrzejek do następnych.

A  więc wesołej zabawy Drogie Czytelnicz
ki !

H. Dymaka

ry s . J. MaS7.?ński.



GAWĘDY 
O TEATRZE 
Z AKTOREM
WOJCIECHEM ZAGÓRSKIM

EGZAMI N
W poprzednim naszym Spotka

niu, akltor teatrów warszawskich 
Wojciech Zagórski opowiedział 
nam o Iswodej pracy w  Teatrze 
Frontowym podczas wojny. Dzi
siaj fgyrtylkamy się ponownie i 
p. Wojciech tym razem mówi o 
Szkole iDramaftycznej z tamtych 
dni.

K iedy po 'blisko dwóch latach 
oddalenia powróciłem wreszcie 
do Warszawy, zdawałem sobie 
sprawę, że  iteraz muszę podjąć 
nieodwołalną decyzję. Chcę być 
aktorem. Zostałem zdemobilizo
wany i skierowany do Warszaw
skiej Szkoły Dramartyczmej. Na 
egzamin wstępny szedłem z uczu
ciem nieprawdopodobnej wprost 
tremy. Szkolą mieściła Się w ów 
czas (w prywatnym mieszkaniu 
jej dyrektora Janusza Strachoc- 
kiego w  Alei Waszyngtona '16 
m. 4.

Stojąc pod drzwiami serce for
malnie podchodziło mi do gard
ła. Zdecydowałem się zapukać. 
Drzwi otworzyła p. Stefania Stra
chówka, żona dyrektora — jak się 
potem dkazało — sekretarka 
szkoły. N ieuitiif przyjrzała się 
umundurowanemu siedemnasto

latkowi. Po chw ili do pokoju 
wszedł dyr. Janusz Straohocki. 
Spojrzał pobieżnie na polecającą 
mnie kartkę od gein. Jaroszewi
cza, uśmiechnął się serdecznie i 
zapytał czy przygotowałem ma
teriał ido egzaminu wstępnego. 
Odpowiedziałem, że znam (jedy
nie wiersze (które recytowałem 
na froncie. Wówczas iwskazał mi 
miejsce po(d piecem i  zaohęcńł 
spojrzeniem i gestem do zaczęcia 
recytacji. Zrozumiałem, że zaczął 
się ów decydujący egzamin. Mó
wiłem [jak w  itransie proste stro
fy żołnierskich wierszy.

„Droga Mamo. Nadchodzi Bo
że Narodzenie. Po  raz pierw
szy w wigilię nie będę przy 
Tobie. Po raz pierwszy opłat
ka z Tobą nie zamienię i  żad
nego prezentu Mamo C i nie 
zrobię. Ze śniegi em powróciły 
do mnie dawne chwile. Dawne 
dobre chwile. — Złych się nie 
pamięta. Miały tyle szczęścia i 
radości tyle — chwile kiedy

razem byliśmy przez Swięta.f...) 
Przebacz mi Mamo, ie  będąc 
harcerzem, podarłem  na wy
cieczce nowiuteńkie buty, ie  
chodziłem zawsze z rozpiętym  
kołnierzem nie nosząc szalika 
chociaż to byl luty. Dziś nało
żę szalik, na chwilę, na fcrótfco. 
Podzeluję buty, chcąc napra
wić błąd — a teraz Ci życzę, 
choć mi bardzo smutno — W e
sołych 5u)tqf”.

K iedy Skończyłem w  pokoju 
panowała cisza. Po Chwili pod
szedł do mnie dyrektor Stra-

chocki, wziął mnie w  ramiona i 
powiedział krótko: jutro o 15-tej 
przyjdź na iwyfkłatd. Wskazując 
na sąsiedni pokój dodał: „bę
dziesz słuchaczem pierwszego 
roku” .

Rozpoczął się nowy rozdział 
mego życia. Nazajutrz poznałem 
koleżanki i kolegów — słuchaczy 
SiJkoły oraz je>j wykładowców.

Przepraszam Panie Wojciechu

— miał Pan przecież starszych 
kdlegów rdku (wyższego. O ile  mi 
wiadomo Szkoła powstała na Pra
dze przy uL (Wileńskiej 7 i to 
jeszcze w  okresie przed w yzw o
leniem lewdbrzeSnej Warszawy. 
Czy może Pan przypomnieć co 
opowiadali o tym  okrasie Pańscy 
koledzy?

Znam ten okres z  ich opowia
dania bandzo dokładnie. Szkota 
rozpoczęła zajęcia w  warunkach 
nieomal frontówyich. Wykłady 
odbywały się często w  czasie ob
strzału artyl eryij sto ego kierowa
nego na pobliskie tory kolefjowe. 
Kiedyś podczas zajęć pocisk 
zniósł doszczętnie piętro sąsied
niej (kamienicy. Byfli tam izabici 
i ranni. W pokoju, w którym 
odbywał się wykład polsypał się 
tynk i  szyłby z  okien. Zapanowa
ła złowroga cisza, ale już po 
chwili ze zdwojoną pasją jaikhy 
na przekór wrogowi zabnzmfialy 
strofy Mickiewicza i  Słowackie- 
go. Z tych samych powodów nie
łatwa była również droga do 
„szkoły". 2  dalekich krańców 
Pragi, Grochowa czy Targówka 
przedzierali się słuchacze Szkoły 
pod ogniem aritylerii. Przycho
dzili nieraz osypani gruzem, ale 
wykładów nie opuszczali nigdy I 
żadne przeszkody nie mogły stłu
mić stale rosnącego zapału do 
nauki.

Panie Wojciechu, .wielu z Pań
skich ówczesnych kolegów udooń- 
czyło Waszą Szkołę i dziś są 'już 
petwnie znanymi J cenionymi ak
torami? Może kilka słów o nich.

Myślę proszę 'Pana, że tu kilka 
słów nie wystarczy. To obszer
ny temat i proponuję odłożyć go 
do następnego spotkania.—

Dziękuję. —

Rozmawiał BO G DAN P A L A C Z

Józel Nalberczak 1 W/ijciech Zagórsk i w  Szkole Dram atycznej

FILATELISTYKA RELIGIJNA
W naszej serii znaczków o tematyce religijnej prezentujemy Jugosławię z jej słynnymi mozaikami z VI w.n.e. pochodzącym 
z bazyliki w Porec.



S P O Ł E C Z N E  GRUŹ L I CA
Dość często zdarza się, że dookoła 

osoby chorej na gruźlicę w ytw arza  
się przykra atm osfera — ludzie za
czynają  Jej unikać. Co w ięc robić 
by n ie spraw iać choremu przykrości, 
a rów nocześnie sarniemu zabezpieczyć 
się przed zakażeniem ? W iem y już, 
że gruźlica jest chorobą zakaźna, a 
w ięc można się nią zarazić od cho
rego. N ie  isajna jednak obawa przed 
chorobą, a ty lk o  um iejętne postępo
wanie uchronić nas m oże przed tym 
niebezpieczeństwem . Można m ieszkać 
z chorym  na gruźlicą, stale się 2 
nim stykać i n ie  zarazić się, a cza
sem zaś sporadyczny kontakt z gruź
likiem  w ysta rczy  dla zarażenia się. 
Przec ież  ipraco.wnicy szp ita li i sana
toriów  m ają stały kontakt z  chory
mi. a do ca łkow itych  w y ją tk ów  na
leży zachorow anie w śród  personelu. 
Jak to się w ię c  dziede, że nie każdy, 
m imo kontatktu z  chorym , zapada na 
gruźlicę? W iem y, że tam gdzie pa
nuje brud, .gdzie n ie przestrzega się 
zasad h ig ien y szerzą się choroby za
kaźnie, a w ięc  i gruźJica. W iem y, też, 
że zarazk i gruźJicy w yda lane przez 
chorego w czasie .mó,wienia, czy kasz
lu, p rzez jak iś  czas unoszą się w 
pow ietrzu, 'by później w raz z pyłem
1 kurzem  opaść na ipodlogę i sprzęty. 
W iem y Avreszcle. że prątk i znajdują 
się na przedm iotach u żyw anych  przez 
chorego, na naczyniach w  których  
jada, na czytanej p rzez n iego książ
ce. Fartuchy, k ló re  noszą osoby ob
sługujące chorych stanow ią odzież 
ochronną, którą regu larn ie poddaje 
się praniu i d ezyn fekcji. P ie lęgn u ją 
cy chorych na gruźlicę muszą pa
m iętać o  każdorazow ym  m yciu  rąk 
po kontakcie z  chorym , czyszczeniu 
paznokci szczotką i płukaniu ust j 
gardła środkam i dezyn feku jącym i. 
O toczenie ch orego  rów n ież  musi być 
u trzym yw ane w  ideailnej czystości. 
K u rz  ze  sprzętów  i pod łog i usuwa 
się zawsze ^ia w ilgotno, pom ieszcze
nia, w  k tórych  p rzebyw a ją  chorzy

(dokończen ie )

parokrotn ie w ciągu dnia w ietrzy. 
Chorzy m uszą m leć sw oje naczynia, 
k ló re  po posiłkach w yparza  się 
wrzątk iem . B ielizna i pościel chore
go musi być dokładnie gotowana. 
Można jednak nie stykać się z  cho
rym  na gruźlicę ani w  domu, ani w  
m iejscu pracy, a jednak ulec zakaże
niu. Jeśli np. chory jadąc tram w a
jem  kaszle, nie pam iętając o zasło
nięciu ust. zarazk i w ydalane przez 
niego są w dychane przez na jb liż
szych sąsiadów: w  w iększości w y 
padków  ludzie dorośli są uodporn ie
ni, ale dziecku m oże taka porcja za
razków  gru źlicy  w ysta rczyć dla w y 
wołania in fekc ji. Często przynosim y 
zaraziki na butach, gdyż niestety 
często siĘ zdarza, że chory spluwa 
na ulicę, w arto w ięc pam iętać o 
zm ianie obuw ia po przyjściu  do do
mu. Często też  przynosim y zarazki 
gruźlicy .na produktach kupionych w 
sklepie. P rodukty  te zw yk le  są słabo 
opakowane, często niesiem y je  w  
siatkach, op ieram y siatkę o  ław kę 
w  tram waju , czy autobusie, ocieram y 
o ubrania przechodn iów , czasam i sta
w iam y, bo ciężka, na ziem i. W  ten 
sposób zakażam y produkty. By unik
nąć zakażenia trzeba odpow iednio 
obchodzić się z  produktam i żyw no
śc iow ym i: zaw ijać je  w  czysty  pa
pier. nosić w  zam kniętym , tylko do 
tego celu przeznaczonym  koszyczku, 
czy  torbie.

N ie  w szyscy chorzy  muszą leczyć 
się w  szpitalach przeciw gruźliczych , 
n iektórzy  zmów oczekują dość długo 
w  domu, 'pozostając pod op ieką po
radni, na m iejsce w sanatorium, na
leży  w ięc  w iedzieć ja k  urządzić życ ie  
choremu, b y  w arunki sp rzy ja ły  le- 
czenilT. P ierw szym  zaleceniem  jest 
od izo low an ie chorego, to znaczy by 
w domu chorego tak u lokow ać, aby 
inni m ieszkańcy, a szczególn ie dzie
ci, jak  najm niej się z nim stykały. 
Jeśli nie m ożem y dać chorem u osob
nego pokoju  to  m usim y przeznaczyć 
część pokoju , oddzielonego od resz

ty parawanem. lub odpow iednio 
ustaw ionym i m eblam i. Dla użytku 
chorego trzeba przeznaczyć osobne 
naczynia. Odkażać i niszczyć w yd a 
liny chorego. W p lw ocin ie i kale 
chorego znajduje się duża ilość za
razków , toteż przed w ylaniem  do 
kanalizacji należy je  zalać środkiem 
dezyn feku jącym  (liizolem, lub w ap 
nem ch lorow ym ). N aczyn ia  w yparza  
się wrzątk iem . D ezyn fekc ja  w ydalin  
jest szczególn ie w ażna  w  m iejsco
wościach n leakanalizowanych, gdzie 
ścieki odprow adzane są do dołów  
śc iekow ych  i gdzie m oże się zda
rzyć, ze brudne w ody  przesiąkają do 
w ody podskórnej, k tóra  n ieraz za- 
sLla zbyt płyibkie, lub źle pobudo
w ane studnie. Bardzie j szczegóło
w ych  w skazów ek, jeś li chod2t o op ie
kę i diertę chorującego w  domu 1 le
czącego sią am bulatoryjn ie, udziela 
oczyw iście rodzin ie chorego, lekarz 
nim się op ieku jący.

Choremu w okresie rekonw alescen
cji, czy też po pow rocie z sana
torium  trzeba też stw orzyć specja l
ne, lepsze n iż  m ają pozostali człon
kow ie rodziny, warunki. Oszczędza
nie ozdrow ieńców  po gruźlicy ma na 
celu umocnienie ich stanu zdrow ia. 
W  ciągu dnia rekonwalescent pow i
nien po łożyć się na dw ie godziny, 
jeś li tylko m ożliwe, na balkonie, lub 
przy otw artym  oknie. D ieta chorego 
powinna być w ysokoka loryczna, za
w ierająca w  codziennym  Jadłospisie 
p rzynajm n ie j pó l Utrą m leka i pół kg 
ow oców . Chory zdrow ie jący  powinien 
chodzić regu larn ie spać i  syp iać C-9 
godzin. W skazany też jest codzienny, 
nie m ęczący spacer,

Badania kon tro lne w Poradn i P rz e 
ciw gruźliczej muszą być ściśle prze
strzegane, choćby sam opoczucie re
konwalescenta by ło  najlepsze.

Gruźlica, jeszcze do n iedawna zbie
rała bogate żniwo, szczególn ie wśród 
dzieci 1 m łodzieży. Dziś m am y cały 
arsenał doskonałych środków  do 
w alk i z  nią. Dziś m ożem y nie ty lko  
skuteczn ie w a lc zyć  z gruźlicą, ale 
rów nież zapobiegać zakażeniu przez 
w ytw arzan ie , dz ięk i pow szechn ie sto
sowanym  szczepieniom , trw ałej od
porności przeciw  gruźlicy . A  zaw sze 
ła tw ie j jest zapobiegać n iż  leczyć 1

A . M.

HUM OR
o  g ó r a l s k i m  w i c h e r k u

W górach nad brzeg iem  dużego 
jez io ra  sło i przew odn ik -góra l i 
tu ryści. G óra l ob jaśn ia :

— Jeśli widać stąd nad d rugim  
brzegiem  m gliste  chm ury , to  zna
czy, że na pewno będzie padać.

— A jeśti n ie widać?
— To znaczy, że ju ż  pada.

O PO C ZĄ TK U JĄ C YC H  
LE K A R Z A C H

P ro fes o r do początku jącego le 
karza :

— W esz pierwszy pacjent, ko le 
go, wyzdrowiał, dlaczego więc 
jest pan taki p rzygnębiony?

— Bo zupełnie nie w iem . co mu 
pom ogło...

— Tak, panie prezesie. A le jest jeszcze 
jedna okoliczność. Oto profesora nie ma ani 
w Tyrolu, ani w Dalmacji, ani w ogóle za 
granicą.

— I w  jakiż sposób zdołał pan to stwier
dzić? — z uśmiechem zapyta! prezes.

— To nie byio trudne. Po prostu stw ier
dziłem w  starostwie, że paszport zagraniczny 
profesora Wilczura był wystawiony z rocz
nym terminem ważności. A  termm ten upły
nął dokładnie przed dwoma miesiącami i nie 
był prolongowany.

Zapanowało milczenie. Wresacie prezes roz
łoży 1 ręce:

— Ha. Niewątpliwie siprawa nie jest jasna. 
Proszę mi jednak wierzyć, że dołożę wszel
kich starań, by ją  wyświecić. Pracuje nad 
tym i policja. W  każdym razie przypominam 
panom jeszcze raz swoją prośbę.

Zawdzięczając właśnie tej prośbie wyrażo
nej przez człowieka, zajmującego ogólnie sza
nowane stanowisko w  życiu publicznym, jak 
też i z raieji powszechnej sympatii, jaką cie
szył się zaginiony profesor, prasa wyrzekła 
się ponętnej okazji do wentylowania spraw 
z jego życia osdbistego. Nie przeszkodziło to 
oczywiście powodzi plotek, kursujących 
wśród znajomych i nieznajomych, te jednak, 
nie podsycane świeżymi wiadomościami, stop
niowo zaczęły przycichać.

Natomiast policja nie zaniechała sprawy. 
Komisarz Górny, któremu ją powierzono, w  
ciągu kilku dni zdołał ustalić szereg szcze
gółów. Zbadanie personelu lecznicy wyjaśni
ło, że w  krytycznym dniu, jadąc do domu, 
profesor Wilczur ibytf w  znakomitym humo
rze, i że w iózł sobolowe futro, które właśnie 
nabył, a które miało być prezentem dla żony 
z racji ósmej rocznicy ślubu. Nic nie wska

zywało na to, by spodziewał się nagłego w y
jazdu małżonki. Z zeznań służby wynikało, 
że dowiedział się o nim dopiero z listu, pozo
stawionego przez nią. List ten wywarł na 
nim piorunujące wrażenie. Robił wrażenie 
nieprzytomnego, nic nie jadł. Siedział w 
ciemnym gabinecie.

Listu wprawdzie nie znaleziono. Nie trud
no jednak było domyślić się, że zawierał de
cyzje zerwania. Takie przypuszczenie w yra
ził również prezes Wilczur, 'który nie skąpił 
śledztwu najdrobniejszych szczegółów i podał 
wyczerpującą relację ze swej w izyty u ku
zyna.

Z dalszych zeznań służby nie wynikało nic 
pewnego, Parni Beata codziennie w  rannych 
godzinach udawała się samochodem na dłuż
szy spacer do parku Łazienkowskiego. Szo
fer zostawał z iwozem przed fbramą i nigdy 
nie widział nikogo, kto by pani towarzyszył. 
Za to stróże z parlku w  okazanej fotografii 
poznali Od razu panią, która codziennie spo
tykała się tu z młodym szczupłym blondyn
kiem w  dość zniszczonym ubraniu. Rysopis 
owego iblondyna nie odznaczał się wszakże 
żadnym szczegółem charakterystycznym.

Badanie przeprowadzone w listach i papie
rach profesorowej nie dało również żadnega 
śladu. Stwierdzono, że zostawiła większą 
kwotę pieniędzy i biżuterię. 'Nie zabrała rów 
nież ani futer, ani żadnych cennych, a da 
jących się łaltwo spieniężyć rzeczy.

W biurku profesora znalazł komisarz Gór
ny nabity rewolwer.

— To mi pozwala wnioskować — mówił 
prezesowi Wilczurowi — że profesor nie miał 
zamiarów samobójczych. W przeciwnym ra
zie zabrałby broń. Zabrałby ją również w 
wypadku, gdyby zamierzał rozprawić się z 
uwodzicielem żony.

— Czy pan komisarz sądzi, że mógł w ie
dzieć, gdzie go należy szukać?

— Nie. Przypuszczam, że nawet nie do
myślał się jego istnienia. Młodzieńca o takim 
wyglądzie nie wid-ział nikt ze służby w  Alei 
Bzów. Jednak jestem przekonany, że odna
lezienie tej pary da nam odpowiedź na py
tanie, co się stało, z profesorem.

Zgodnie z tą koncepcją komisarz skiero
wał śledztwo ku odszukaniu pani Beaty. Po 
długich zabiegach sprowadzono doń szofera

TADEUSZ DOLEGA-MOSTOWICZ

taksówki, którą krytycznego dnia odjechała 
z domu profesora. I ten jednak niewiele 
miał do powiedzenia. Pamiętał, że odwiózł 
z A lei Bzów na Dworzec Główny młodą, 
przystojną panią z kilkuletnią dziewczynką. 
Zapłaciła, sama wzięła walizki i znikła w 
tłumie. Badanie kolejowego rozkładu jazdy 
też nie na wiele się zdało. Między dwunastą 
a pierwszą w  południe z Dworca Głównego 
odchodziło kilkanaście pociągów w  najroz
maitszych kierunkach.

Komisarz Górny zastanawiał się już nad 
rozesłaniem listów gończych za Beatą W il-



Hozmowy z czytelnikamî
Pan Chronowski 
Brzesko.

W obszernym liście udowadnia, 
że zgodnie z Pismem Sw. St. 
Test. właściwym imieniem Boga 
jest im ię: Jahwe. Zarzuca nam 
„poniewieranie” tym imieniem 
w  „rozmowach z Czytelnikami” 
i „skasowanie”  należnego Bogu 
imienia. Aby udowodnić, że imię 
Jałrwe było kiedyś lepiej szano
wane, przytacza cały szereg 
przykładów o kościołach chrześ
cijańskich, w  których imię Jahwe 
zostało zachowane. Takie kościo
ły są w  His2jpanii, Anglii, N iem 
czech, Francji, Danii, Norwegii 
oraz w  Polsce (Kościół N, M. 
Panny w  Gdańsku — napis na 
płycie kamiennej). Podobne za
rzuty pod adresem redakcji i 
Kościoła Polskokatolickiego poja
wiają się raz po raz w listach, 
pisanych zapewne przez Świad
ków  Jehowy.

Urważamy, iż zarzuty te nie są 
słuszne. Nigdy nie „paniewiera- 
liśmy" ani nie „kasowaliśmy” 
imienia JalTWe. Według St. Test. 
jest to rzeczywiście imię Boga. 
Nie użyiwamy tego imienia po 
prostu dlatego, że słowo „Bóg” 
jest dla nas, tak jak dla więk
szości chrześcijan, całkowicie 
wystarczającym dla określenia 
Istoty Najwyższej, Stwórcy i Za
chowawcy świata. Prócz tego nie

ma zgody wśród biblistów co do 
znaczenia słowa Jahwe. Bibliści 
i filologowie katoliccy podają 
dwie interpretacje tego wyrazu:

1) „Jahwe" pochodzi od cza
sownika „hana”, który w języ
ku hebrajskim i aramejskim zna
czy: „być” . Gdy Bóg przemawiał 
do Mojżesza i podawał swoje 
Imię, powńedział: „Ehjeh aszer 
ehjeh” , co znaczy JESTEM K TÓ 
RY JESTEM (Wyjść. 3, 14). Tak 
mówił Bóg o sobie, ale gdy my 
mówimy o Bogu, to powiadamy 
„ON JEST” , czyli w  języku he
brajskim — „Jahwe” .

2) Wadlug drugiej interpretacji 
biblistów-filologów słowo „Jah
we” oznacza: „Om powołuje do 
życia” , „On jest sprawcą istnie
nia” .

Jedno i drugie tłumaczenie 
mówi mniej więcej to samo o 
Bogu, że jest On Bytem Abso
lutnym, czyli jedyną Istotą, któ
ra od nikogo nie pochode.i i jest 
najdoskonalsza. Tak zrozumieli 
wyrażenie hebrajskie wytrawni 
hebraiści, którzy Pismo św. St. 
Testamentu przełożyli na język 
grecki i wyraz ten oddali przez 
słow o^ho on”, co znaczy „Byt” .

Zupełnie inaczej tłumaczą wy
raz „Jahwe” bibliści świeccy. 
Sławo to, powiadają, pochodzi od 
pierwiastka „hawa", który za
chował się w języku arabskim

i otanacza jako czasownik „w iać” 
(o wietrze), a jako rzeczownik 
oznacza „burzę” , „powietrze” . 
Jahwe byłby więc „w iejącym  bo
giem Iwrzy” , „rzucającym pioru
ny” . I tak, w  rzeczywistości 
pnzedstawiają Go starożytne i 
poetyckie fragmenty Biblii. Ży
wiołem Jahwe jest burza i 
grzmot, objawia się rw wichurze, 
błyskawicach i ulewach, mknie 
na obłokach. Bibliści świeccy 
uważają, iż Hebrajczycy przejęli 
pojęcie takiego boga grzmotów
i błyskawicy od Kananejazyków, 
którzy znali boga „Jau” . Imię 
to jest wymienione w jednym z 
kananejakich poematów. Wydaje 
się jednak, że bibliści katoliccy 
właściwie tłumaczą tan wyraz, 
choć jest to przypuszczenie laika, 
gdyż kompetentnym w  tej spra
wie może być tylko wybitny f i 
lolog.

Skoro wyraz „Jahwe” sprawia 
dziś tyle kłopotów tak teologom 
jak filologom, ozy nie lepiej wo
bec tego nazywać Istotę najwyż
szą po prostu Bogiem? Polacy, 
jak też chrześcijanie innych na
rodów, nie znają języka hebraj
skiego i  stąd posługiwanie się 
słowem „Jahwe" jest im obce, 
zupełnie niepojęte i niezgodne z 
duchem ich mowy ojczystej. Je
żeli „Świadkowie Jehowy” prag

ną określać Boga starotestamen- 
towym wyrazem „Jahwe” , mogą 
to czynić, nikt im  w  tym nie 
przeszkadza. Proszę jednak nie 
zabraniać nam posługiwania się 
własnymi pojęciami religijnymi. 
Tak postępuje bezwzględna więk
szość chrześcijan, co im wcale 
nie przeszkadza w  wierze i dos
konałości chrześcijańskiej.

St. Bogułi 
Gdańsk.

„Jestem czytelnikiem tygodni
ka «Rodzima® od kilku miesięcy. 
Za najbardziej ciekawą rubrykę 
uważam «R om ow y  iz Czytelni
kami», gdyż są bardzo interesu
jące. Pragnąłbym poznać lepiej 
inne wyznania w  Polsce, dowie
dzieć się, dlaczego jedne są uzna
ne, a drugie nie uznane, jak np. 
(-Świadkowie Jehowy*” .

Panie Stanisławie, z chwilą, 
gdy ta odpowiedź dotrze do Pana, 
już w  nas-zym tygodniku „Ro
dzina" będzie rozpoczęty cykl 
krótkich artykułów o wszystkich 
wyznaniach w  Polsce i tych za
legali zowanyeh i tych niezalega- 
lizowanych. Artykuły będzie pi
sał człowiek w  tych sprawach 
kompetentny. Proszę tylko kupo
wać „Rodzinę” i czytać.

Pozdrawiamy.

Ks. E. a

czurową, gdy nagle nowe odkrycie pchnęło 
Śledztwo na inne tory.

Mianowicie podczas periodycznej rewizji 
dokonanej u jednego z paserów na ul. Kar
melickiej wśród wielu rzeczy pochodzących 
z  kradzieży czy rabunku, znaleziono czarne 
palto, marynarkę i kamizelkę wyjątkowo du
żych rozmiarów. Chociaż etykietki krawca 
były odprute, z  łatwością dało się odszukać 
zakład krawiecki, gdzie zostały uszyte, i tą 
drogą stwierdzono, że należały do zaginio
nego profesora. Przyciśnięty do muru paser

boka, a samobójstwo profesora Wilczura na
der prawdopodobne.

W następnych dniach przeszukano koryto 
rzeki na przestrzeni kilku kilometrów — bez 
skutku. Do prosektorium sześć razy sprowa
dzano służbę z Alei Bzów i prezesa Wilczura, 
by zidentyfikować zwłoki, lecz właściwie 
było to Zbędne: zaginiony profesor miał rzu
cający się w  oczy wzrost około metra dzie
więćdziesięciu centymetrów i ważył prawie 
sto kilogramów.

zeznał, iż nabył to  od niejakiego Feliksa 
Żubrowskiego.

Żubrowski, wbrew przypuszczeni om komi
sarza, nie był nigdy notowany za jakiekol
w iek przestępstwa. Mieszkał na Przywiślnej 
z żoną i czworgiem dzieci, z zawodu był pi
sarzem i zeznał, iż krytycznego dnia ubra
nie znalazł na brzegu, gdy z  rana wracał z 
libacji. Kilku świadków, maże niezbyt god
nych zaufania, ustali ło jego alilbi. W  każdym 
razie niczego mu nie było można udowodnić
i Żubrowskiego pe trzech dniach wypuszczo
no z aresztu. Za jego niewinnością przema
wiało i to że Wisła w  tym miejscu była glę-

—  Jeszcze nie znaleźliśmy trupa — zre
zygnowanym głosem m ówił komisarz Górny
— może wypłynie na wiosnę. Wisła ma w iele 
dopływów i  nieraz zdarza siięs, że dopiero 
po kilku miesiącach wyrzuca izwłoki.

— Więc pan potwierdza m oje obawy? — 
pytał prezes.

—  Bardzo w iele okoliczności przemawia za 
samobójstwem. Na wszelki wypadek rozesła
łem odbitki fotografii profesora do wszystkich 
posterunków policyjnych.

(9) c.d n.
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R0z§TfnE się 2 w m rs
„Abram  wywędrowal więc z Egiptu z żoną i z całym do

bytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A  był on już 

bardzo zasobny w  trzody, srebro i złoto. Zatrzymując się 

na postojach, Abram  zawędrował z Negebu do Betel, do 

tego miejsca, w  którym przedtem rozbił swe namioty, 

między Betel i A j, do tego miejsca, w  którym uprzednio 

zbudował ołtarz i złożył ofiarę dla Jahwe.

Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły  

i namioty. K raj nie mógł utrzyipać ich obu, bo zbyt licz

ne mieli stada; musieli więc się rozłączyć. A  gdy wynikła 

sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abram a i pasterza

mi trzód Lota —  mieszkańcami kraju byli wówczas K a-

nanejczycy i Peryzzyci —  rzekł Abram  do Lota: Niechaj
, v ’

I i

nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi 

i pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. 

Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się 

ode mnie. Jeżeli pójdziesz w  lewo, ja pójdę w  prawo, 

a jeżeli ty pójdziesz w  prawo, ja —  w  lewo. Wtedy Lot, 

spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół 

doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była  

ona bowiem jak ogród rajski, jak ziemia egipska, zanim 

Jahwe nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał zatem 

całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak 

rozstali się obaj. Abram  pozostał w  ziemi Kanaan, Lot zaś 

zamieszkał w  owej okolicy, rozbiwszy swe namioty w  

Sodomie”. (Ks. Rodz. 13, I — 12)


