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KRAJ ŚWIAT
W styczniu upłynęła 30 lat od 

pam iętnej daty nawiązania sto
sunków dyplom atycznych m iędzy 
PRL i ZSRR, poprzedzonego za
warciem  historycznego polsko-ra
dzieckiego układu o przyjaźni, 
w spółpracy i p om ocy  w zajem nej.

Rada Ministrów wprowadziła 
zm iany dotyczące term inów dni 
w olnych od pracy w  1975 r . : 1) 
9 m a ja ; 2) dniem w olnym  od
pracy będzie sobota 10 maja.

W Warszawie odbyło się XVI 
Plenum Komitetu Centralnego 
PZPR, obradujące na temat dal
szego ideow o-politycznego i orga
nizacyjnego um ocnienia partii — 
przew odniej siły budownictwa so
cjalistycznego. Plenum podjęło 
uchwałę w  sprawie zwołania VII 
Zjazdu PZPR w  IV kwartale br.

;sła ostatnim swym  posiedzeniu 
Biuro Polityczne KC PZPR za
akceptow ało p ropozycję  rządu o 
rozpoczęciu  eksploatacji now ych 
złóż węgla kam iennego w  w oj. 
lubelskim. W bieżącym  roku roz
pocznie się budowa kopalni w ę
gla w  rejon ie miasta Łęczna ; sta
nie się ona zalążkiem now ego Lu
belskiego Zagłębia W ęglowego.

Na zaproszenie 1 sekretarza K o
mitetu Centralnego Kom unistycz
nej Partii K uby Fidela Castro, z 
oficjalną przyjacielską wizytą  
przebyw ał na K ubie l sekretarz 
K om itetu Centralnego Polskiej 
Z jed noczonej Partii Robotniczej 
Edward Gierek z małżonką.

R ozm ow y plenarne p olsko-k u 
bańskie przebiegały w serdeczne) 
i przyjacielskiej atm osferze. Oma
wiano problem y dalszego rozw o
ju  braterskiej w spółpracy obu 
partii i  państw w e w szystkich  
dziedzinach. D yskutow ano także o 
niek tórych  zagadnieniach aktual
nej problem atyki m iędzynarodo- 
w ).

Edward Gierek, złożył w ien iec pod  
pom nikiem  bohatera narodowego  
K uby, Jose Martiego, a prezyd en t 
Osvaldo Dorticos udekorow ał I 
Sekretarza KC PZPR Orderem  
N arodowym  im. Jose Martiego.

..Praca i walka narodu polskie
g o ’* to  tytuł otw artej w  Hawanier 
w ielkiej w ystaw y obrazującej 
dziej? polskieao ruchu robotnicze
go i budownictwa socja listyczne
go w Polsce Ludowej.

W Związku Radzieckim  gościł z 
oficjalna w izytą  prem ier Australii 
Gough Whitlam. W izyta p rzyczy 
ni sie do ustanowienia lepszych  
stosunków  m iedzy Australią a 
Związkiem  Radzieckim.

Prezydent Francji V alery Giscar 
d'Estaing odwiedzi w  br. Polskę i 
Związek Radziecki.
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I Sekretarz KC PZPR Edward 
Gierek przyjął płka Henryka Gra- 
dzika — dow ódcę drugiej zm iany 
polskiej jednostki specjalnej w 
Doraźnych Siłach Zbrojnych  ONZ 
na Bliskim W schodzie.

W Dniu Zw ycięstw a — 9 m aja 
br. — w Warszawie odsłonięty 
zostanie Pomnik Sapera. M onu
mentalny pom nik nawiązywać bę
dzie kształtem do eksplozji m i
ny, natomiast w  nartach W isły, 
w  odległości ok. 10 0  m od pom 
nika, ustawiona będzie rzeźba 
przedstawiająca grupę żołnierzy 
w bijających  m ostow y filar.

P rezydent USA Gerald Ford pod
pisał ustawę o reform ie handlu 
uchwaloną w końcu gruania ub.r. 
przez cb ie  izby K ongresu a m ery
kańskiego. Ustawa znosi bariery 
w stosunkach handlowych USA ze 
Związkiem  Radzieckim.

Minister spraw zagranicznych  
ZSRR A. G rom yko złoży w  br. 
wizytą w Portugalii.

W ojska izraelskie kontynuują  
prow akacje zbrojne przeciw ko Li
banowi, ostrzeliwując południowe 
obszary tego  kraju.
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Irena Szewińska wygrała ple
biscyt ,, Przeglądu Sportow ego’* 
na 10 najlepszych sportow ców  P ol
ski w  1074 r. M iejsca od 2 do 10 
zajęli; Kazimierz Deyna, Ryszard 
Skow ronek, Grzegorz Lato, R o
bert Gadocha, Janusz Kowalski, 
Grzegorz Sledziewski, Kazimierz 
Lipień, Bronisław Malinowski, 
Edward Skorek.

W chwili, gdy oddajem y „R o 
dzinę” do druku, termometr w ska
zuje w Warszawie -r8°C. Jaką 
temperaturę będziem y m ieli w 
m om encie oddawania tygodnika 
do rąk Czytelników?

Cesarz Iranu, Mohammad Reza 
Pahlawi i prezydent Egiptu, An- 
war Sadat odbyli ważne spotka- 
nie, om awiając szereg problem ow  
politycznych  dotyczących  obu kra
jów  i świata.

W w yborach do parlam entu duń
skiego duży sukces odniosła lewi
ca.

Król Arabii Saudyjskiej Fajsal 
odwiedził kraje Bliskiego W scho
du, odbywając szereg ważnych  
rozm ów  z przedstawicielam i kra
jów  arabskich.
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N0W V PREZES 
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

9 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pol
skiej Rady Ekumenicznej wybrało ks. prof. dra Witolda 
Benedyktowicza prezesem PRE. Na stanowisku tym jest on 
następcą ks. dra Jana Niewieczerzała, który kierował Radą 
od roku 1960.

Ks. prof. dr Witold Benedyktowicz urodził się 25 czerwca 
1921 r. w Krakowie. Od 1912 r. jest duchownym Kościoła 
Metodystycznego, a od 1969 r. kieruje nim jako superinten- 
dent naczelny.

Ks. W. Benedyktowicz ukończył w 1950 r. Wydział Teolo
gii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Na wydzia
le tym uzyska! w 1954 r. stopień naukowy doktora teologii. 
Następnie przez szereg lat pracował w Bibliotece Uniwer
sytetu Warszawskiego, pełniąc m.in. funkcję kustosza. 
W 1965 r. habilitował się w Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, a dwa lata później podjął w niej pracę naukowo- 
dydaktyczną na stanowisku kierownika Katedry Teologii 
Systematycznej. W  1972 r. Rada Państwa nadała mu tytuł 
profesora nadzwyczajnego.

Ks. W. Benedyktowicz jest związany od 1959 r. z Chrześci
jańską Konferencją Pokojową, w której pełni szereg odpo
wiedzialnych funkcji, m.in. członka Komitetu Roboczego. Od 
kilku lat jest również członkiem Komisji Kościołów do 
Spraw Międzynarodowych Światowej Rady Kościołów. Po
nadto angażuje się w pracach Konferencji Kościołów Euro
pejskich i metodyzmu światowego.

Nowo wybranemu prezesowi Polskiej Rady Ekumenicz
nej składamy z okazji wyboru serdeczne życzenia błogosła
wieństwa Bożego w zaszczytnej i odpowiedzialnej pracy dla 
chwały Bożej, pożytku Kościołów zrzeszonych w PRE i dla 
dobra naszej Ojczyzny.

W ydaw ca: Społeczne Tow arzystw o Polskich K atolików . Zakład W ydawniczy 
„O drodzenie” . Redaguje Kolegium ^ Adres Redakcji i A dm inistracji: u!.
W ilcza 31, 00—544 Warszawa. Telefony R edakcji: 29-32-75, 28-64-91 do 93, 
wewn. 18; A dm inistracji: 28-64-91 do 92, wewn. 3 i 19. W arunki prenum e
raty: Prenum eratę na kraj przyjm ują urzędy pocztow e, listonosze oraz od 
działy i delegatury „K uch” . Można również dokonyw ać wpłat na konto 
PKO nr 1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasy i W ydawnictw  KSW „ p k b " ,  
ul. T ow arow a 28, 00-839 Warszawa. Prenumeratę przyjm uje się do 10 dnia 
każdego miesiąca poprzedzającego okres prenum eraty. Cena prenum eraty:

kwartalnie — 26 zl,półrocznie — 52 zł, rocznie — 104 zł. Zlecenia na w y 
syłkę „R odziny5’ za granicę przyjm uje oraz w szelkich in form acji na ten 
temat udziela Biuro K olportażu W ydawnictw Zagranicznych RSW  „P K K ", 
ul. W ronia 23, 00-840 W arszawa. — Nadesłanych rękopisów , fotografii 
i ilustracji redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo dokonywania 
form alnych i stylistycznych zmian w treści artykułów . D ruk: PZGra!.
RSW „Prasa-K siążka-R uch” , Warszawa, ul. Smolna 10. Zam. 108. B-99. 
NR INDEKSU 37518/37477
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9 lutego 1975 r. — Pięćdziesiątnica 

12 lutego 1975 r. — Popielec

Popielec. Przyjdź wieczorem do kościoła. Oprócz znanej ci 
ceremonii posypywania głów popiołem usłyszysz słowa z pro
roctwa Joela: „ Nawróćcie się do mnie całym swym sercem” . 
Zastanów się nad swym życiem.

D O K Ą D  Z D Ą Ż A M Y ?
Rok 1975 powitaliśm y z nadzieją i optymizmem. Oby to był rok 

nie tylko intensywnego rozw oju  Polski i wzrostu dobrobytu nas, Po
laków, lecz oby był rokiem  postępu i utrwalenia pokoju na całym 
święcie.

Człowiek zawsze tęsknił za czymś lepszym, w  przeświadczeniu, że 
poza kręgiem rzeczy stworzonych istnieje Dobro W ieczne — ostatecz
ny cel ludzkiego życia.

„O, drogi m ój Sokratesie!'’ — w ołał Platon w  sw ym  dziele „U czta” . 
„Jedyne, co może życiu temu nadać cenę, to w idok w iecznego szczęś
cia (...). Pytam się, jaki byłby los śmiertelnika, któremu byłoby dane 
podziwiać piękno — bez domieszki, w  jego czystości i prostocie, nie 
odziane w  ciało i barw y ludzkie i wszystkie próżne ozdoby —  prze
znaczone na to, by zginąć? Jaki byłby jego los, gdyby mu było dane 
oglądać „twarzą w  twarz” , pod jedyną postacią, piękno boskie?” 
Jakże podobne są myśli najw ybitniejszego myśliciela starożytności 
myślom  Apostoła Narodów  św. Pawła, który w  liście do Koryntian 
pisał o szczęściu oglądania Boga „twarzą w  twarz” , obiecanym  tym, 
którzy Go m iłu ją” (1 Kor. 2,9).

Pragniemy uporządkować życie na globie ziemskim. Jest to w ielkie 
zadanie. Czy dokonam y tego m ając na w zględzie tylko dobro doczes
ne, z pom inięciem  dobra duchow ego? „B odaj bym się nie narodził!”
— przeklinał życie starożytny filozof Epikur, który głosił filozofię 
doczesnego używania życia. „Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i nie
spokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w  T obie” —  Wołał 
wybitny intelektualista chrześcijański św. Augustyn, który w  swej 
młodości był także praktycznym  w yznaw cą epikureizmu.

Postąpiliśmy naprzód, lecz odeszliśmy od Dobra. „Staliśm y się jako 
bogow ie i m am y w  czynieniu zła i niesprawiedliwości w prost boskie 
m ożliw ości” —  pisał Mauriac. Co nam to daje?

Każdy z nas ma do w yboru cele doczesne i cel wieczny. W życiu 
chrześcijanina cele doczesne podporządkowane są celow i wiecznem u. 
W ędrów ka nasza nie trwa wiecznie. Uświadom ienie sobie je j kresu 
i spoglądanie ku w iecznej przystani uspokaja nas, dopom aga do w y 
brania w łaściw ej drogi i uzdalnia do znoszenia wszelkich przeciw 
ności.

Skorzystajm y z bogactwa nauk, których udzielać nam będzie K oś- 
cioł święty w  zbliżającym  się okresie W ielkiego Postu. Bądźmy św ia
domi swego celu.

Ks. ANATOL SIELCHANOWICZ

Informacje o Kościele Polskokatolickim
Zainteresowani Kościołem Polskokatolickim mogą 

uzyskać bliższych informacji osobiście lub pisemnie 
w  jednej z trzech Kurii Biskupich:

®  Kuria Biskupia Diecezji Warszawskiej, ul. Szwo
leżerów 4,00-464 Warszawa

#  Kuria Biskupia Diecezji Wrocławskiej, ul. Oław
ska 19, 50-123 Wrocław

9  Kuria Biskupia Diecezji Krakowskiej, ul. Sare- 
go 11, 31-047 Kraków.

Apostołowie głoszą prawdę o przemijaniu tego świata i o zbliżającym  się
Królestwie Bożym

OPÓŹNIENIE KALENDARZA KATOLICKIEGO 1975

Kalendarz K atolicki na rok 1975 ukaże się z opóźnieniem. 
Wszystkich, którzy zam ówili tę pozycję, serdecznie przepra
szamy i prosim y o wyrozum iałość. Po ukazaniu się w  druku 
kalendarz zostanie natychmiast wysłany.

Czytaj książki Zakładu Wydawniczego 
„Odrodzenie”

Zakład W ydawniczy „O drodzenie” ul. W ilcza 31, 00-544 
Warszawa, przyjm uje zam ówienia listowne bez w płat p ie
niężnych i w ysyła za zaliczeniem pocztow ym  następujące 
książki:

1. Prawo wewnętrzne K ościołów  i wyznań nierzym sko- 
katolickich w  PRL, ks. W iktor Wysoczański, stron 296, 
cena 40 zł.

2. Pisma bpa Franciszka Hodura, tom I i II, razem stron 
418, cena 60 zł.

3. Bracia z Epworth, ks. W itold Benedyktowicz, stron 
232, cena 45 zł.

4. W ierność i klątwa, M ichał Miniat, stron 304, cena 50 zł.
5. Siedem soborów, ks. Szczepan W łodarski, stron 216. 

cena 20 zł.
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Z dziejów
emigracji polskiej

B ło nia  — termin ten 
znany jest na pewno 

y f każdemu z nas. Z czym 
inoże o n  się kojarzyć 
ifrrzeciętnemu laikowi? 

“  łiczywiście — z daleki
mi ziemiami, nostalgią, ukocha
niem rodzinnej ziemi, jej folklo
ru i tradycji, a także z wybitny
mi postaciami, chlubnymi nazwi
skami Polaków.

Przeglądając czasopisma zarów 
no polskie, jak i zagraniczne, m o
żemy zdobyć szereg inform acji 
dotyczących życia i działalności 
Polonii w  USA, W ielkiej Bryta
nii, RFN, Belgii, Francji, Holan
dii, Kanadzie, na W ęgrzech itd. 
Do napisania niniejszego artyku
łu skłoniła mnie dosyć krótka, 
ale za to bardzo w ym ow na w  
swej treści notatka prasowa: 
„W zorem  lat ubiegłych, w  tym 
roku również dzieci Polonii am e
rykańskiej przyjadą do Polski na 
wakacje, aby zwiedzić kraj 
swych przodków, poznać piękny 
polski krajobraz, znany im  je 
dynie z opowiadań pradziadków, 
dziadków i rodziców, aby przy
jem nie i pożytecznie spędzić czas 
w  gronie koleżanek i kolegów  z 
Polski” .

Nasuwa się pytanie: W  jaki 
sposób przodkow ie tych m ło
dych Am erykanów  znaleźli się 
tak daleko od ojczystej ziemi, co 
skłoniło ich do osiedlenia się na 
N ow ym  Lądzie?

Historia Stanów Zjednoczonych 
Am eryki to historia kolejnych
grup imigrantów, dzieje ludności 
napływ ow ej. M ożna śmiało 
stwierdzić, że każdy Am erykanin 
jest byłym  im igrantem lub po
tom kiem  imigranta, gdyż rdzen
ną, autochtoniczną ludność Sta
nów  Zjednoczonych stanowiły
niegdyś bardzo liczne plem iona 
indiańskie. (Obecnie niewielka
grupa Indian żyje w tzw. rezer
wacie). Polacy przybywali do 
Stanów Zjednoczonych w  poszu
kiwaniu pracy, lepszych zarob
ków, ziemi. W zasadzie można 
wyróżnić 3 fazy em igracji po l
skiej do Am eryki Północnej. La
ta 1608— 1776 — to okres pierw 
szy, pionierski. N ie były to grupy 
liczne, a składały się głównie z 
polskich rzem ieślników (hutni
ków  szkła, mydlarzy, smolarzy), 
żeglarzy oraz kilku nauczycieli. 
Natomiast okres drugi, już dość 
licznej im igracji politycznej — 
obejm ow ał lata 1776— 1870. Z 
Polski em igrowali w tedy g łów 
nie uczestnicy powstań narodo
wych — żołnierze kościuszkow
scy, powstańcy styczniowi. To 
przede wszystkim właśnie oni 
stworzyli w  Stanach Z jednoczo
nych zalążki polskiej prasy i pol
skich organizacji.

Największa fala em igracji eko
nom icznej rozpoczęła się jednak 
w latach siedemdziesiątych X IX  
wieku, nasilając się stopniowo z 
roku na rok, aż do wybuchu 
pierwszej w ojny światowej. M o
żem y przyjąć, że właśnie ta em i
gracja ekonomiczna, jako zjaw i
sko niemalże masowe, stworzyła ' 
Polonię amerykańską. Ona też 
stanowi społeczną podstawę ru 
chów, które m iędzy innymi do
prowadziły do powstania Polskie
go Narodowego K ościoła K ato
lickiego. Dlatego też pośw ięci
my nieco w ięcej uwagi tej fali 
em igracyjnej.

Polacy, którzy em igrowali w 
pierwszym  okresie (tj. do 1776 
r.) wiązali swą przyszłość ze sta
łym  pobytem  w  Stanach Z jedno
czonych. Natomiast emigranci z 
okresu poprzedzającego I w ojnę 
światowa, przeważnie mieli za
miar w rócić do Ojczyzny. Z jaw i
sko to w ynikało z szeregu przy
czyn. Trzeba pamiętać o  tym, że 
w  miarę narastania fali em igra
cji ekonom icznej, zm niejszała się 
m ożliwość zakładania gospo
darstw rolnych oraz ich atrak
cyjność, a jednocześnie zwięk
szały się szanse zatrudnienia i 
szybkich efektów  ekonom icznych 
poza rolnictwem . Najwcześniej 
em igrowali z Polski chłopi 
(zwłaszcza z zaboru pruskiego), 
którzy nie posiadali własnych go
spodarstw, a polityka germ ani- 
zacyjna nie stwarzała szans na 
ich założenie. Przykre doświad
czenia wyniesione z rodzinnej 
wsi, łącznie z pańszczyźnianymi 
tradycjam i, skłaniały tych ludzi 
do ucieczki przed pracą w  rol
nictwie i szukania zatrudnienia 
w  przemyśle. O czyw iście należy 
tutaj pamiętać, że nie odnosi się 
to do wszystkich em igrantów z 
zaboru pruskiego, gdyż notabene 
właśnie oni stworzyli trzon Po
lonii am erykańskiej osiadłej na 
roli. W ynikało to m.in. z okresu 
przybycia do Stanów Z jedn oczo
nych oraz z zamierzonego, defini
tywnego charakteru em igracji, 
ponieważ przeważnie em igrowa
ły całe rodziny.

W rogość w obec Niem ców, w y 
niesiona z Europy, nie zmalała 
na obcej ziemi, lecz przeciwnie 
zamanifestowana została szcze
gólnie wyraźnie. Polacy dążyli 
wyraźnie do odtworzenia w  Sta
nach Zjednoczonych dawnych 
więzi regionalnych, w  ramach 
własnej społeczności -etnicznej. 
Powstawały tzw. getta etniczne 
w  miastach amerykańskich, sku
piające ludność jednorodną etni
cznie.

W latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych fala em igra
cyjna objęła K rólestw o K ongre

sowe i Galicję. Najbardziej ru 
chliw a była i tu biedota w iejska; 
ona też stanowiła większość em i
grujących. Z tego okresu em i
granci traktowali pobyt w Sta
nach Zjednoczonych instrumen
talnie — tzn. jako środek do zdo
bycia ziemi w  Starym Kraju. 
Niezdecydowanie, ciągłe myśli o 
pow rocie do kraju — utrudniały 
emigrantom polskim przystoso
wanie się do środowiska am ery
kańskiego. Olbrzymia . w iększość 
em igrantów z G alicji i K ongre
sówki zamieszkała w  dużych 
miastach amerykańskich. Do dziś 
największym i skupiskami A m e
rykanów  polskiego pochodzenia 
są: New York, Chicago, Detroit, 
CIeveland. Miasta te znajdują się 
w  północno-w schodniej części 
Stanów. M otyw y decydujące o 
osiedleniu się w  dużych mia
stach północy i wschodu łączyły 
się bardzo ściśle z oczekiw ania
mi im igrantów na nowe życie w 
Am eryce, gdyż opuszczenie mia
sta portow ego oznaczało tylko 
dodatkowy trud i zwiększone ry 
zyko w ynikające z obaw y przed 
nieznanym.

Em igracja ekonomiczna, przy
byw ająca z różnych regionów  
Polski, zachowała w  Stanach 
Zjednoczonych w  pełni sw oje  re
gionalne tradycje. M ożna to 
stwierdzić analizując, np. nazwy 
osad polskich. I tak Kaszubi z 
okolic Pucka, zamieszkali w 
Grencille, South, Dakota, nazwali 
dla siebie tę osadę Puck; np. 
chłopi galicyjscy spod Tarnowa 
założyli osadę Tarnów  (w stanie 
Nebraska) a osadnicy z Górnego 
Śląska — założyli w  Teksasie o 
sadę Panna M aria i Częstocho
wa.

Polacy w  Stanach Z jedn oczo
nych rozpoczynali swą zbiorową 
egzystencję od restytuowania 
dawnych związków w  ramach 
grupy sąsiedzkiej. Daw ało im to 
poczucie bezpieczeństwa, m ożli
w ość odpoczynku i rozrywki 
wśród swoich. Grupa sąsiedzka 
okazała się jednak niewystarcza
jąca. I dzisiaj, w e współczesnych

warunkach amerykańskich, za 
chowała się potrzeba określania 
się nie tylko jako „Am erykanin • 
ale np. „Am erykanin-Szkot", 
„A m erykanin-Polak” , „A m eryka- 
nin-Francuz" itp. Z jaw isko to 
jest tym  częstsze i silniejsze, im 
bardziej pochodzenie z danej 
grupy etnicznej oceniane jest 
przez amerykańską opinię publi
czną pozytywnie i może stanowić 
dodatkowy czynnik w  w alce o 
wyższą pozycję społeczną.

W okresie, gdy masowa polska 
em igracja ekonomiczna walczyła
o praw o obywatelstwa, potrzeba 
jednoznacznego i kom unikatyw 
nego określenia swego pochodze
nia była koniecznością. Jedynym 
elementem wspólnym, integrują
cym  zbiorow ość emigrantów i 
stwarzającym  podstawę do sa- 
mookreślenia był język. P ola
kiem był w ięc każdy, kto m ów ił 
po polsku. Pozbaw iony państwa 
narodowego w  Europie, w kon
kretnej walce z innymi grupami 
etnicznymi o  pozycję społeczną, 
emigrant polski musiał sobie 
w ytw orzyć namiastkę własnego 
państwa.

Jak już wspomniałam, em igro
wała przeważnie ludność w ie j
ska. Udział inteligencji był na
tomiast stosunkowo niski. W y
m owną ilustrację tego stanu rze
czy stanowią dane powtórzone 
za ks. W. Kruszką „Historia pol
ska w  Am eryce” . W g ks. Kruszki 
w  roku 1900 przyjechało z P ol
ski 23 lekarzy, inżynierów, adw o
katów, nauczycieli, artystów i 
kapłanów. Znaczną grupę wśród 
emigrantów z okresu w ielkiej 
em igracji ekonom icznej stanowili 
analfabeci. Poziom  w ykształce
nia, w yjściow y standard ekono
miczny, niezdecydowanie co do 
pozostania w  Stanach Z jednoczo
nych — to wszystko zadecydow a
ło w  sumie o pow olnym  rozw oju 
ilościow ym  w arstw y inteligencji 
wśród Polonii amerykańskiej. O 
gólna liczba Polaków  przybyłych 
na kontynent amerykański do ro 
ku 1920 szacuje się na ok. 2 m i
lionów  osób. Po Polakach nie by 
ło już tak licznej im igracji eko
nom icznej ludności białej na 
kontynet amerykański.

Polacy na em igracji musieli 
stworzyć takie instytucje, które 
potrzebne im  były  do utrzyma
nia się w  obcym  środowisku. W 
Stanach Z jednoczonych nie było 
wówczas instytucji państwowych 
ubezpieczających pracowników  
na wypadek nieszczęścia, choro
by, śmierci, kalectwa czy staro
ści i dlatego też dość wcześnie 
powstały tam organizacje m ające 
na celu wzajemną pom oc — nie 
tylko materialną, ale i duchową.

Pragnienie polskiego emigran
ta, aby nie zagubić się w morzu 
obcych, by stale móc słuchać 
polskiego języka — znalazło swój 
wyraz w zorganizowaniu oraz 
działalności Polskiego Narodowe
go Kościoła Katolickiego.

MAŁGORZATA SUDENIS
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MOJZESZ

Życie i działalność M ojżesza opisuje 
Stary Testament w  księdze W yjścia. W ed
ług Biblii i tradycji judaistycznej M ojżesz 
żył w  X IV  w ieku przed Chrystusem. Imię 
M ojżesz znaczy, „w yciągnięty”  (z w ody). 
Pam iętamy z nauki religii, jak potom ko
w ie Jakuba po długim okresie spokojne
go i dostatniego życia w  Egipcie zostali 
poddani prześladowaniom. K iedy na tron 
wstąpił now y faraon, który nie znał Jó
zefa, w ydał polecenie, aby Izraelitów zm u
szono do ciężkich robót. Faraon obawiał 
się, że wzrastający w  liczbę naród może 
w  przyszłości zagrozić bezpieczeństwu 
państwa, łącząc się z jego wrogam i. K ie
dy ciężkie prace nie ograniczyły liczebno
ści Izraelitów, wówczas faraon w ydał ok 
rutny nakaz: „W szystkich now o narodzo
nych chłopców  H ebrajczyków  należy w y 
rzucić do rzeki, a pozostawić przy życiu 
dziewczęta” (W yj. 1,32). Rozkaz ten go
dził w biologiczne życie narodu i w  his
torii ludzkości może być porównany do hit
lerowskiego „praw odaw stw a”  śmierci.

Izraelici robili wszystko, aby sw ych sy
nów  w yrw ać z rąk siepaczy faraona. O 
ocalenie chłopca, którego rodzice z poko
lenia Lew iego w  przemyślny sposób spuś- 
ciii w  koszyczku do rzeki w  momencie, 
kiedy córka faraona szła do kąpieli, opo
wiada drugi rozdział Księgi W yjścia. 
Owym w ziętym  przez .królewską córkę 
niem ow lęciem  był M ojżesz. W ychow any na 
dw orze królewskim, M ojżesz otrzym ał sta
ranne wykształcenie. Dzięki staraniom 
swoich rodziców , którzy wiedzieli, gdzie 
przebywa w  cudow ny sposób ocalony ich 
syn, M ojżesz nie zapomniał nigdy sw oje
go pochodzenia. M imo godności i zaszczy
tów, jakim i obdarzył go faraon, M ojżesz 
zawsze czuł się związany ze swoim na
rodem. Robił wszystko, co w  jego mocy, 
aby ulżyć doli ciem iężonych rodaków.

W idząc pew nego razu jak Egipcjanin 
katował Hebrajczyka, jego rodaka, chw y
cił za m iecz i zabił ciemiężcę. P o tym fak
cie, w  obaw ie przed zemstą faraona, m u
siał opuścić Egipt i szukać schronienia w 
nieznanej ziemi M adianitów.

Upłynęło w iele czasu. M ojżesz zadom o
w ił się w  ziemi m adianickiej, ożenił się. 
Zajm ow ał się pasterstwem. Pasąc pew ne
go razu ow ce sw ojego teścia Jetry w  pob
liżu góry Horeb, M ojżesz ujrzał krzak go
rejący, z którego dał się słyszeć głos 
Boga — Jahwe. Bóg, który oznajm ił sw o
je  imię „Jestem  K tóry Jestem” , polecił 
M ojżeszowi, aby natychmiast udał się do 
faraona i w yprow adził Izraelitów  z nie
w oli egipskiej.

W iele doświadczeń przeżył M ojżesz, za
nim zdołał przekonać faraona przy pom p- 
cy nadzw yczajnych znaków  (cudów), ze 
jest wysłannikiem  potężnego Boga. D o
piero anioł śmierci —  który zabił p ierw o
rodnych z dom ów  egipskich ocalając Iz
raela, którego drzwi były  pomazane krwią 
baranka — zmusił faraona do w ypuszcze
nia Izraelitów  z granic sw ojego kraju. 
Bóg w  słupie obłoku przez cały czas opie

kował się narodem  wybranym, a w  spo
sób szczególny jego przyw ódcą — M ojże
szem. Pod w odzą M ojżesza przeszli ściga
jących  ich w rogów.

Dla w ierzącego człow ieka nie jest spra
wą istotną, czy Bóg posłużył się siłami 
naturalnymi czy ingerow ał w  prawa na
tury, ważne jest, że Bóg okazał sw oją po
tęgę. Potężne ramię Boga towarzyszyło 
Izraelitom przez cały czas w ędrów ki przez 
pustynię. Bóg w  sposób cudow ny w ypro
wadził życiodajną w odę ze skały, zsyłał 
zgłodniałym  pokarm w postaci przepiórek 
czy manny, bronił od licznych wrogów.

M imo tylu dobrodziejstw  ze strony Jah
we, Izraelici bardzo często buntow ali się 
przeciw ko Niemu i M ojżeszowi. Buntowa
li się w ówczas, kiedy tańczyli w okół ula
nego ze złota cielca, który przypominał 
im fałszywego boga Egipcjan — Apisa. 
Niewiara ich została ukarana śmiercią 
wielu tych, którzy zwątpili.

Z  w ędrów ki przez pustynię na szczegól
ną uwagę zasługuje zawarcie przymierza 
m iędzy Bogiem a Izraelem, które miało 
m iejsce u stóp góry Synaj. Pośrednikiem 
tego przymierza był M ojżesz. Warunki 
przym ierza zostały opisane na dw óch ka
miennych tablicach. Przym ierze to zwie 
się Dekalogiem, czyli dziesięcioma przyka
zaniami i obow iązuje w ierzących po dzień 
dzisiejszy. Nakazy i zakazy przymierza 
synajskiego regulują w  ogólnych zarysach 
norm y moralności, czyli obow iązki czło
wieka względem  Stw órcy i bliźnich. 
Z w ielką starannością i pietyzmem ka

mienne tablice przechow yw ano w  specjal
nej skrzyni zwanej Arką Przymierza, któ
ra znajdowała się w  specjalnym  namiocie.

Tak długo, jak długo było zachow yw a
ne przymierze, w  narodzie w ybranym  pa
nował pokój i dostatek. N iezachowywanie 
przykazań pociągało za sobą różne klęski 
i niepowodzenia. Bóg konsekwentnie w y
pełniał sankcje świętego prawa. Szczegó
łow y opis zawarcia przym ierza na Synaiu 
znajduje się w  rozdz. 19 i następnych 
„K sięgi W yjścia. Prawo ma to do siebie, 
że nie wystarczy je  znać, lecz trzeba je  — 
co jest rzeczą najw ażniejszą — zachow y
wać. Zachow aj prawo, a ono zachowa cie
bie” — m awiali starożytni.

Rów nież praw i obow iązków  religijnych 
nie wystarczy codziennie powtarzać w  pa
cierzu, ale trzeba je  w cielać w  życie. M u
szą one regulow ać nasz stosunek do B o
ga, człow ieka i własności. Cały Dekalog 
i każde jego przykazanie ma być respek
towane w  życiu ludzi wierzących.

Przez Chrzest św. zawarliśm y przym ie
rze z Bogiem, przez Jego Syna — Jezusa 
Chrystusa. Przyw ilej szczególnego w yb - 
raństwa Izraela skończył się. Izrael przez 
M ojżesza i innych mężów opatrznościo
w ych spełnił sw oją rolę w  planach przy
gotowania na przyjście Odkupiciela. O d
kupienie ma charakter transcendentalny — 
ponadczasowy i ponadnarodowościowy. 
W szyscy m ożemy korzystać z ow oców  Od
kupienia, jeżeli zachowam y w  całości w a
runki Bożego Przymierza.

KS. JERZY SZOTMILLER



Tematyka X X I  Kongresu Starokatolików

W numerze 4 (753) „Rodziny’1 
zamieściliśmy pierwszy odcinek 
relacji na temat prac w grupach 
roboczych w czasie X X I Kon
gresu Starokatolików. Obecnie 
pragniemy zapoznać Szanownych 
Czytelników z dalszymi partiami 
materiałów dotyczących prac teo
logów w Lucernie.

Czy parafia chrześcijańska ży
cie ułatwia fczy utrudnia? — te
matem tym zajmowała się także 
grupa 4 b. Przewodniczył jej ks. 
Edgar Nickel (Freiburg i Breis- 
gan).

Na ustawionych w  sali kongre
sów tablicach uwidocznione zo
stały istotne w łaściwości i cechy 
współczesnego Kościoła. K ościół 
powinien być: otwarty, dialogo
wy, uroczysty i ruchliw y (żywot
ny). W  pierwszej, obszernej roz
m owie poruszono sprawę w za
jem nych kontaktów między 
członkami wspólnoty. Za ważne 
i istotne uznano propozycje z 
Holandii i Szwajcarii, aby zbie
rać się na rozm ow y i naw iązy
w ać kontakty w  grupach regio
nalnych.

Utorowała sobie drogę pewna 
zmiana poglądów. Czy w ym ie
nione cechy K ościoła ważne są 
tylko na zewnątrz? Jak wygląda 
dialog (otwarty i szczery) we 
w spólnotach? Jak, i w  jakich 
formach, dochodzi do rozm ow y 
m iędzy pokoleniam i? Czy struk
tury, podobnie jak osoby, hamu
ją m łodszym  dostęp do życia pa
rafii, utrudniają im  zrozumienie 
sensu K ościoła? W  tym w zglę
dzie rozm ow a przyniosła obszer
ną wym ianę doświadczeń. Stwier
dzono, że młodzież akceptuje 
Kościół, jeżeli on właściw ie funk
cjonuje, jeżeli jego nauka zga
dza się z życiem. M łodzież należy 
wciągnąć do współdziałania i 
w spółodpowiedzialności w e w spól
nocie parafialnej. Nadal ważnym 
pozostaje dialog między pokole
niami w  ogóle. Pom ocne mogą 
być przy tym  koła dyskusyjne — 
z tematami społecznymi oraz po
litycznymi. Z kręgu tego wyszły 
dwie propozycje skierowane do 
kongresu, względnie do od po
wiednich zespołów  w  poszczegól
nych biskupstwach.

1. Należy pracować nad m ię
dzynarodowym  kongresem m ło
dzieży. W Szwajcarii istnieje już 
zgromadzenie młodzieży, którym 
można by odpow iednio pokiero
wać, jeśli chodzi o  zaproszenie, 
przygotowanie i przeprowadzenie 
takiego kongresu.

2. A by zgromadzić większą 
liczbę uczestników wszystkich 
pokoleń w  M iędzynarodowych 
Kongresach Starokatolików i u
czynić je  szerszą platformą in
form acji oraz rozm ów  w ewnątrz- 
kościelnych. należy przewidzieć 
w  parafiach odpow iednio dobra
ną delegację starszych i m łod
szych uczestników kongresu. Tam 
gdzie to jest m ożliwe, należy w 
budżetach parafii umieszczać pro
pozycje na cele takiego uczest
nictwa w  kongresach. Um ożliw i
łoby  to udział w  przyszłych kon
gresach młodym , jak  i socja ln ie , 
słabym, ale zainteresowanym 
członkom  wspólnoty.

Grupa piąta — zajmowała się 
tematem „życia duchowego”. K ie
rował nią ks. Fredy Soder z Lan
cy — Carouge (Szwajcaria).

Punkt w yjścia rozm ow y trzy
dziestu uczestników stanowił cy 
tat Paula Tillicha, zamieszczony

PRACA W GRUPACH

Starokatolicki kościół pw. św. W illibrorfla w  M onachium

na str. 3 materiału dla tej grupy, 
gdzie teolog pokreślą: „Człow iek 
nie może doświadczyć co znaczy 
głębia, jeżeli n ie zachow uje się 
spokojnie i nie kontempluje. T yl
ko wtedy, gdy nie troszczy się o 
najbliższą przyszłość, może prze
żyć pełnię chwili. Dopóki nie 
ustąpi troska o rzeczy teraźniejsze 
i przem ijające, nie może nim 
owładnąć troska o rzeczy „w iecz
ne” . W ielu uczestników stwier
dziło, że w  naszym Kościele brak 
jest ciszy, spokoju. Ciszy nie 
trzeba tylko żądać, lecz należy 
ją w yćw iczyć (mistyka, m edyta
cja, rozmyślanie itd.). Początko
w o kontrowersyjną była sprawa, 
jak należy w idzieć stosunek sw o
bodnego działania Ducha Św. i 
osobistej pracy w  samokontem - 
placji) w  zatopieniu się w  sobie). 
Jeżeli człow iek poprzez doświad
czenie głębi własnej duszy spot
ka Boga i może mu w yjść na 
przeciw, czy w  ten sposób nie 
jest zagrożona zasada „Łaski” ? 
Rozwiązano to wskazaniem, że 
Bóg z jednej strony unaocznił się 
człow iekowi, z drugiej strony zaś 
przedstawił się jako „zupełnie in
ny” , od którego jesteśm y zależni.

Dla grupy stało się oczywiste, 
że utrata pierwszej dziedziny 
„duchow ości” w  naszym K oście
le doprowadziła do izolacji i u
sunięcia niektórych nabożeństw 
niedzielnych. Ponow ne odzyska
nie duchow ego w ym iaru leży w 
rękach biskupów i nauczycieli, 
których zadaniem jest pomagać 
duchow nym  w  kształtowaniu ży
cia duchow ego i doprow adzić ich 
do stanu, w  którym  „będą objęci 
głębią Boga” . Związana z tym 
była gorąca prośba, aby dać do 
dyspozycji odpow iednią literatu
rę m odlitewną na płaszczyźnie 
m iędzynarodowej.

W  drugim dniu dyskusji om a
w iano głów nie problem  życia du

chow ego parafii i szafowanie sa
kramentami. W yrażono opinię, że 
sytuacja K ościołów  niemieckich 
i szwajcarskich nie sprzyja, a ra
czej przeszkadza, odnowie du
chow ej. Dała się zauważyć n ie
pewność uczestników, co oznacza 
w łaściw ie parafia w  sytuacji na- 
rodow o-kościelnej, gdzie w spół
życie „n iekościelnych” i „kościel
nych” członków  parafii przyspa
rza trudności nie do pokonania 
w  kroczeniu nowym i drogami. 
W arunkiem now ej sytuacji w y
daje się przezwyciężenie agre
sywnego liberalizmu i przemiana 
w  rzeczyw iście otwartą braterską 
miłość, która nie tylko toleruje 
różnorodność, lecz zachęca do 
niej.

Dyskusję tej grupy podsum o
wano w  form ie tez:
1. Konieczne jest duchowe u

świadomienie.
2. Biskupi pow inni zw rócić w ięk

szą uwagę na duchowe w y
robienie ■teologów.

3. Odnowę powinien wesprzeć 
now y modlitewnik starokato
licki.

Grupa 6a — zajęła się tema
tem „Życie w społeczności”.
Przewodniczył je j ks. Hansjórg 
Vogt z Schaffhausen (Szwajca
ria). Uczestniczyły w  niej 24 
osoby.

Postawiono pytanie: Gdzie po
winna przebiegać granica między 
odpowiedzialnością za społecz
ność a własnymi potrzebami, je 
śli pow staje konflikt m iędzy n i
mi. Przeważała opinia, że tw o
rzenie i popieranie społeczności 
pow inno mieć wyraźne p ierw 
szeństwo w  najszerszym znacze
niu. Pytano — dlaczego tak trud
no jest urzeczywistnić to p ierw 
szeństwo w  naszych wspólnotach 
kościelnych?

W  drugiej rundzie rozm ów  zaj
mowano się kwestią rozumienia

małżeństwa w  przeciwieństwie 
do wspólnot podobnych do m ał
żeństwa, w  jakich żyje dzisiaj 
m łode pokolenie. Stwierdzono, 
że zarówno życzenia i tęsknoty 
oraz problem y i trudności doty
czące współżycia mężczyzny z 
kobietą są takie same u m ło
dych jak u starszych. Okazało 
się również, że zróżnicowane opi
nie, co  do struktur społeczeństwa, 
znajdują sw ój w yraz w  poglą
dach na małżeństwo i rodzinę.

Grupa 6b, której przewodniczył 
ks. Roland Lauber z Trinbach 
(Szwajcaria) — zajmowała się 
także tematem „Życie w społecz
ności”.

Z 21 uczestników dyskusji — 
jedną trzecią stanowiła m ło
dzież. Chociaż można było sądzić, 
że podane w  dokumencie robo 
czym hasła doprowadzą do bar
dzo gorącej dyskusji i opozycji 
starszych w  stosunku do m łod
szych i na odwrót, . to jednak 
w cale tak nie było. Po pierw 
szych próbach w ytworzyła się 
bardzo przyjem na atmosfera. 
Często pow oływ ano się na od 
czyty prof. van den Berga i ks. 
prof. W. Freia, co dowodzi, iż 
referenci powiedzieli rzeczy za
sadnicze. Natychmiast zgodzono 
się z tym, że do życia w  społecz
ności trzeba być w ychow anym  
również w  społeczności kościel
nej. A  ta społeczność powinna 
być n ieco weselsza.

Jest rzeczą jasną, że społecz
ność aktualizuje się różnymi spo
sobami. Jeżeli w iem y dużo o so
bie nawzajem, to nie znaczy, że 
już się znamy. M ożna mieć coś 
wspólnego, żyć w  społeczności z 
kimś, np. z przyjacielem , którego 
nie w idziało się od lat, o którym 
już nie w ie się nic bliższego. Je
żeli spotkamy go znowu konty
nuujem y na n ow o związek, spo
łeczność. Stwierdzono, że społecz
ności, wspólnoty, nie można po
dyktow ać z góry, odgórnie. Spo
łeczność buduje się poszukując 
tego, co łączy, co jest wspólne. 
Godne uwagi jest to, iż stwier
dzono, że uroczystość W ieczerzy 
Pańskiej, Kom unii Sw. w cale nie 
jest odczuwalna jako wspólnota 
posiłku. A  w ięc Kom unii Sw. 
nie przyjm uje się, nie odczuwa
— być może — jako wspólnoty, 
społeczności, którą to właśnie 
słowo oznacza.

Często m ów iono w prawdzie o 
„kom unikow aniu” (przekazywa
niu), jednakże przede wszystkim 
w  związku z tym, co się określa 
jako środki masowego przekazu. 
Akcentowano, że np. telewizja 
bardzo często n iw eczy wspólnotę. 
A le  nie musi tak być. Telew izja 
z pow odzeniem  może być dobrym  
punktem w yjścia ogólnej rozm o
wy, a w ięc tworzenia społeczno
ści, wspólnoty. Wszystko zależy 
od każdego z nas. Z  reguły ktoś 
musi przejąć in icjatyw ę i przy
czynić się do powstania społecz
ności. Tutaj, w e wszystkich gru
pach, m ieliśmy możność przeży
wania społeczności, w łaśnie w  
rozm owach grupowych. W spólno
ta, społeczność nie powinna i nie 
może zniknąć, gdy uczestnicy 
kongresu pow rócą do dom ów. 
W szyscy są pow ołani — i to był 
końcow y w niosek grupy — aby 
w yw ieźć te m ałe cegiełki w spól
noty do sw ojej parafii i nadal 
budow ać, szukając w spólnoty w  
grupach dialogowych i próbując 
utrwalać społeczność w  para
fiach lub tw orząc ewentualnie 
nowe.



Rozmowa z redaktorem A K ID

Chcem y bliżej poznać K ościół Polskokatolicki

Milą wizytę redakcji „Ro
dziny” złożyła pani red. Ma
rika Krahl z Mannheim w 
Republice Federalnej Niemiec, 
małżonka ks. Wolfganga Kra- 
hla — redaktora naczelnego 
Międzynarodowej Starokato
lickiej Służby Informacyjnej 
(AKID) i proboszcza staroka
tolickiej parafii w Mannheim. 
Oto kilka słów wywiadu 
udzielonego dla naszych Czy
telników.

Czy Pani redaktor przyby
wa do Polski po raz pierw
szy?

Nie. Jest to już m oja druga 
wizyta w  Polsce. Pierwszy 
raz gościłam  w waszym kra
ju przed trzema laty. O bec
nie przyjechałam  wraz z sy
nem W aldemarem, by o d 
wiedzić sw ych krewnych w 
w ojew ództw ie opolskim, lecz 
nie mogłam  odm ów ić sobie 
przyjem ności zobaczenia jesz
cze raz W arszawy i złożenia 
wizyty W ładzom  Kościoła 
Polskokatolickiego i waszej 
redakcji. Przekazuję najser
deczniejsze pozdrowienia ca
łego K ościoła Starokatolickie
go w  RFN dla K ościoła P ol
skokatolickiego, jego bisku
pów, kapłanów i wiernych, w 
szczególności zaś ks. mgr 
W iktorow i Wysoczańskiemu, 
sekretarzowi Rady Kościoła, 
którego ogrom nie cenim y za 
jego głęboką wiedzę i znajo
mość zagadnień starokatoli- 
cyzmu.

Jakie wrażenia odnosi Pani 
z obecnych odwiedzin nasze
go kraju?

Spotykam się, tak jak po
przednio, z powszechną życz
liw ością i gościnnością. Pola
cy są uprzejmi i weseli. W 
Polsce obserw uję stabilizację, 
ludzie są zadowoleni.

Pragnę gorąco podziękować 
za okazaną nam gościnność 
przez sekretarza Rady K o- 
cioła ks. mgra W iktora W y- 
soczańskiego, ks. bpa Tadeu
sza M ajewskiego —  ordyna
riusza Diecezji W arszawskiej 
oraz przez ks. bpa-elekta W a
leriana Kierzkowskiego — or

dynariusza Diecezji W rocław 
skiej. W  polskokatolickich pa
rafiach, w  których gościliśmy, 
panuje m iła atmosfera i do
bry, starokatolicki duch. W y
daje mi się, że wasz K ościół 
ma duże szanse rozwoju. W a
runki pracy i bytu macie bar
dzo dobre.

Czy Kościół Polskokatolicki 
znany jest wyznawcom Ko- 
icioła Starokatolickiego w 
RFN?

K ościoły nasze są sobie bar
dzo bliskie ze względu na 
wspólne członkostwo w  Unii 
Utrechckiej i przynależność 
tym samym do wielkiej ro
dziny K ościołów  starokatolic
kich. Łączą w ięc nas te same 
zasady wiary, ta sama w znio
sła idea starego, pierwotnego,

niepodzielonego Kościoła. O 
K ościele Polskokatolickim  my, 
starokatolicy w  RFN, dow ia
dujem y się przede wszystkim 
z w ydaw nictw  Zakładu W y
dawniczego „Odrodzenie” , a 
w ięc z Tygodnika Katolickie
go „R odzina” , z kwartalnika 
filozoficzno-teologicznego „P o 
słannictwo” , z Kalendarza K a
tolickiego i innych wydanych 
książek. Jesteśmy wdzięczni 
za przysyłanie nam waszych 
w ydawnictw , które otrzym uje
my regularnie i gromadzimy 
w  M annheim w  prow adzo
nym  przez nas archiw um  li
teratury starokatolickiej.

To, co przeczytam y w  w a
szych periodykach o Kościele 
Polskokatolickim, opow iada
my naszym wyznawcom . Je
stem w tym szczęśliwym po
łożeniu, że znam język polski.

Jak reagują Wasi wierni na 
zasłyszane o Kościele Polsko
katolickim wiadomości?

W  Republice Federalnej 
Niemiec obserw uje się ostat
nio w ielkie zainteresowanie 
Polską. Nic w ięc dziwnego, że 
i starokatolicy podzielają tę 
zainteresowania. Chcemy bli
żej poznać K ościół Polsko
katolicki. O ile mi wiadom o, 
niektórzy nasi księża mają 
zamiar odw iedzić ważniejsze 
wasze parafie, chcą się za
poznać z waszym i księżmi. 
M łodzież naszego K ościoła 
wyraziła chęć nawiązania 
kontaktów z młodzieżą polską 
władającą językiem  niem iec
kim lub angielskim. N iedaw
no w  naszej parafii w  M ann
heim powstała myśl zorgani
zowania wspólnej wycieczki 
autobusem do Polski.

W  ubiegłym roku, w 33 nu
merze „Rodziny”, pisaliśmy o 
przygotowaniach do 100 rocz
nicy powstania Waszej parafii 
w Mannheim. Czy może Pani 
powiedzieć coś bliżej na ten 
temat?

Uroczystości jubileuszowe 
naszej parafii w ypadły w spa
niale. W łaściw ie było to św ię
to całego Starokatolickiego 
K ościoła w  RFN. Uczestniczy
ło  w  uroczystościach wielu 
wiernych, a także przedsta
w iciele innych zaprzyjaźnio
nych z nami K ościołów . O b
szerną .relację na ten temat, 
wraz z fotografiam i pozw olę 
sobie przesłać do redakcji ce
lem  wykorzystania, w  „R odzi
nie” .

Bardzo dziękuję Pani re
daktor za miłą rozmowę. Pro
szę przekazać naszym współ
wyznawcom — starokatoli
kom w RFN — najlepsze po
zdrowienia, zwłaszcza ks. red. 
Wolfgangowi Krahlowi oraz 
całej parafii w Mannheim.

Rozmawiał: 
FELIKS KROTOWICZ

Kaplica zamkowa w Mannheim — jeden z piękniejszych zabytków 
architektonicznych Kościoła Starokatolickiego w RFN
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Przed Synodem Ogólnopolskim

WIERNOŚĆ WŁASNEMU KOŚCIOŁOWI 
I SZUKANIE CHWAŁY BOŻEJ

(List pasterski ks. bpa prof. dra Ursa Kury’ego)
(9)

Pierwszym warunkiem odnow y naszej społeczności 
jest w ierność własnemu K ościołow i. Jest to warunek 
m ożliwy do spełnienia przez każdego wierzącego. Nie 
jest naszym zadaniem tworzenie nowego K ościoła; 
byłoby to nonsensem i zarozumialstwem z naszej 
strony. Zadaniem tym —  o w iele zresztą trudniejszym
— jest odnowa naszego Kościoła, takiego Kościoła, ja 
ki został nam dany. Tylko wtedy, gdy zachowam y 
wierność owem u K ościołow i, ze wszystkimi jego bra
kami i niedoskonałościami, będziemy m ogli ze spo
kojem  patrzeć w  przyszłość. Przecież m y sami m oże
my się stać ludźmi przyszłości tylko jako ci, którymi 
byliśmy w czoraj i którym i jesteśmy dziś. Podobnie 
gdy idzie o nasz K ościół: planując jego przyszłość
musimy strzec naszej odrębności, pozostawać w  w e
wnętrznej zgodzie z istotą i podstaw ow ym i założenia
mi naszego Kościoła. Nie w olno nam przy tym ule
gać ani wąskiemu konserwatyzm owi i konfesyjności, 
ani zapominać o naszym ekumenicznym posłanni
ctwie.

Punktem w yjścia  naszej pracy na rzecz odnow y jest 
fundamentalna prawda, że jesteśmy K ościołem  kato
lickim. W edle słów biskupa Edwarda Herzoga „sta
now im y w  w ielkiej katedrze chrześcijaństwa małą 
kaplicę, w  której urządziliśmy się tak, że możemy 
mieć kontakty z innymi, którzy też się w  tej katedrze 
znajdują” . Szczególnie musimy być świadom i tego, że 
należymy do K ościoła zachodniego i że w  tej przyna
leżności zawiera się nasza przyszłość. Tym  samym za
rysowane zostało nasze pierwsze zadanie na przy
szłość, zadanie pracy wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
W ewnątrz powinniśm y nieugięcie kroczyć drogą kato
lickiego budow nictw a Kościoła, w  duchu sw obody 
ewangelicznej i nieustannej w alki o praw dziw ą kato- 
lickość. Na zewnątrz stoi przed nami w ielkie, od daw 
na nie wykonane zadanie pokazania naszym braciom 
rzym skokatolickim  istotnych założeń tw órców  staro- 
katolicyzm u i tym samym służenia całem u zachodnie
mu katolicyzm owi. W iem y dziś, że nie jest to bezna
dziejne zamierzenie, lecz służba, której oczekuje od 
nas w ielu rzym skokatolików. To pow inno dodać nam 
odwagi, byśm y w ykonyw ali to zadanie jeszcze ener
giczniej i w  większej św iadom ości celu niż dotychczas.

Powinniśm y jednakże pozostawić „naszą kaplicę 
w ielkiej katedry'’ otwartą także i dla ekumenicznych 
kontaktów ze wszystkimi innymi Kościołam i chrześci
jańskimi. W miarę naszych sił powinniśm y dążyć do 
odbudow y jedności podzielonych K ościołów  —  w  
prawdzie i miłości. Jako niewielki K ościół jesteśmy do 
tego szczególnie powołani, ponieważ nie padnie na 
nas podejrzenie, że chcem y wciągnąć inne K ościoły  w  
naszą „strefę w p ływ ów ” i narzucić im własne odręb
ności.

Praca ekumeniczna nie jest jednak pozbawiona nie
bezpieczeństw. Nieraz ulegaliśmy i nadal ulegamy p o 
kusie bezkrytycznego dopasowywania się do w ielkich 
K ościołów  i w ykorzystania u siebie tego, co w ydaje 
się nam u nich w artościow e w  ich nauce i życiu koś
cielnym. Był czas, gdy K ościół nasz znajdow ał się pod 
silnym w pływ em  teologii liberalno-protestanckiej, tak 
jak dzisiaj istnieją grupy związane w  sposób szcze
gólny z bratnim K ościołem  anglikańskim, a inni znów 
widzą ideał K ościoła urzeczywistniony w  praw osław 
nym  Kościele wschodnim . Naturalnie, powinniśm y się 
uczyć od innych K ościołów , ale nie może się to dziać 
na sposób „eklektyczny” , nie przez dow olny w ybór 
tego, co się nam właśnie podoba, lecz tak, byśm y za
chow yw ali naszą własną identyczność, w ierność na
szemu K ościołow i i sobie.

Jak to uczynić? Nie tak, byśm y w  sposób krótko
wzroczny, uwarunkowany w pływ am i m ody przyjm o
w ali to, co nam dzisiaj przypada do gustu w  innych 
Kościołach. Od innych K ościołów  m ożemy i pow in 
niśmy się uczyć tylko w  ten sposób, by na ich stan 
obecny patrzeć z punktu widzenia ich historycznego 
rodowodu i specjalnego posłannictwa, jakie m ają w y 
konać w  święcie chrześcijańskim. Powinniśm y potrak-

Panoram a Lucerny (Szwajcaria)

tow ać je  poważnie, badając jednocześnie wspólną 
nam podstawę, z której wyszliśmy. W łaśnie ze w zglę
du na tę wspólną podstawę pow inniśm y się od tycn 
K ościołów  uczyć, tak jak one pow inny się uczyć od 
nas.

Co stanowi tę w spólną podstaw ę? Abstrahując od 
Kościołów , które uległy modernizm owi, wspólną plat
form ę stanowi to, co o jcow ie  starokatoliccy uznali za 
obow iązujące: Pism o święte jako najwyższa reguła 
w iary, dogmaty starego K ościoła jako uwierzytelniona 
przez urząd kościelny wykładnia posłannictwa Chry
stusowego, apostolsko-katolicki porządek urzędów 
kościelnych i kult katolicki. Od tych w ielkich  pod
staw ow ych zasad starego Kościoła nie m ożemy i nie 
powinniśm y odstąpić. Im powinniśm y wszystko pod
porządkować, czego chcem y się nauczyć od innych 
Kościołów , podobnie jak  jedynie z tych punktów w y 
chodząc możemy w ykonać w obec innych K ościołów  
służbę, jaka się im od nas należy.

Jak to się pow inno odbyw ać i gdzie zakreślone są 
nasze granice, pow inni powiedzieć nasi teologow ie i 
starokatolicki urząd nauczycielski. A  co powinna czy
nić w  tym zakresie nasza społeczność, nasze parafie? 
W sw ym  życiu kościelnym  pow inny w  sposób o w iele 
bardziej intensywny i świadom y niż dotychczas nie 
tylko uznawać te cztery podstaw ow e założenia apo
stolskie, lecz w idzieć w  nich także pożądane przez 
Boga środki, przez które staniemy się uczestnikami 
zbawienia. Każda parafia musi wiedzieć, że przez 
Pismo święte i słowa kapłana przem awia do niej sam 
Bóg, że K ościół ze sw ym i podstaw ow ym i dogmatami, 
jako „M atka w iernych” , prowadzi ją  drogą prawdy, 
że biskupi i kapłani są pełnom ocnikam i Chrystusa, że 
Bóg sam działa przez sakramenty święte. Nasza spo
łeczność nie tylko pow inna to w iedzieć, lecz żyć tymi 
prawdam i. W  stałym, ciągle odnaw iającym  się spotka
niu z Bogiem  powinna żyć tak, by życie to stało się 
dla niej uczestnictwem w e wspaniałej chwale Boga.

Zanim w ięc zaczniem y w  naszym Kościele cokol
w iek reform ow ać czy poprawiać, powinniśm y przede 
wszystkim na dobre się w  nim zadom owić. Uczynimy 
to dopiero w ówczas, gdy spojrzym y w  górę, ku Jezu
sowi —  sprawcy i dokończycielow i wiary.

Bracia! Pozostańęie w ierni naszemu K ościołow i — 
naszemu ziemskiemu Jeruzalem, bo w  przeciwnym 
razie stracicie także i Jeruzalem niebiańskie i nie do
stąpicie udziału w e wspaniałej chw ale Bożej, która 
obiecana jest także i naszemu K ościołow i.

K ościół zawiódł —  m ów i dziś w ielu  krytyków. M a
ją oni rację tylko ze swego punktu widzenia. Czy n a j
wyższym celem działania K ościoła ma być udow ad
nianie ludziom  religijnie obojętnym  tego, co pow inno 
być przedm iotem  ich w iary? A  m oże dem onstrowanie 
przed światem, że w  dziedzinie socjalnej i w ielu in 
nych K ościół nie jest bez rezultatów ? Czy celem  tym 
może ma być w ykazywanie, że my, chrześcijanie, je 
steśmy ludźm i w yjątkow ym i, którzy nigdy nie zaw o
dzą? K rytycy Kościoła najczęściej nie dostrzegają 
rzeczy najw ażniejszej: ukoronowaniem  działania K oś
cioła jest cel zasadniczo odm ienny od doczesnych ce
lów  świata. Celem tym  jest oglądanie wiekuistej, 
wspaniałej chw ały Bożej —  dostrzeganej i dającej 
szczęście chrześcijaninow i już teraz przez uczestni
ctw o w  życiu K ościoła —  która w  pełnym  blasku za
jaśnieje po nadejściu Królestwa Bożego. Przypom nij
m y sobie to w ażkie posłannictwo na podstawie Pisma 
świętego.

Już w  Starym Testamencie czytamy, że Bóg w  swej
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istocie jest chw ałą: „Chwała Jahwe spoczęła na Górze 
Synaj, (...) a w ygląd chwały Jahwe w  oczach synów 
Izraela był jak  ogień pożerający...” (W yj. 24, 16, 17). 
Podobnie jak  w  M ojżeszu na górze Synaj, objaw iała 
się chw ała Boża także i w  innych ludziach, których 
w ybrał Bóg na swe narzędzia. Światło tej chw ały w  
sposób szczególny objaw iło się w  Jezusie Chrystusie. 
W edle relacji trzech pierwszych ewangelistów chwała 
Boża objaw iała się trzykrotnie w  ziemskim życiu Je
zusa: pierwszy raz —  w  noc Bożego Narodzenia, gdy 
anioł, pojaw iając się w  „chw ale Pańskiej” , w ołał do 
przerażonych pasterzy: „Nie bójcie  się! Oto zwiastu
ję  w am  radość wielką...”  (Łuk. 2,10); następnie — w  
poniedziałek wielkanocny, gdy anioł, otoczony tą samą 
„chw ałą Pańską” , oznajm ił: „N ie ma Go tutaj. Zm ar
tw ychwstał” (Łuk. 24,6). D ecydujące objaw ienie do
konało się w  przemianie Chrystusa na górze Tabor 
(Mat. 17,1— 9). Na oczach trzech uczniów  Jezus zo
stał przemieniony, tak że „tw arz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak św iatło” , a z 
„obłoku świetlanego” odezwał się głos O jca: „T o  jest 
m ój Syn umiłowany, w  którym  mam upodobanie. Je
go słuchajcie” . W ydarzenie to nie było zw yczajnym  
w idzeniem  przeżywanym  przez uczestników, lecz po
w inno być rozum iane jako jednorazow e ukazanie 
przyszłego, ostatecznego objaw ienia chwały. Ziemski 
Jezus uzyskuje przez chw ilow ą przemianę postać przy
szłą, która całkow icie w ypełniona jest niebiańskim 
blaskiem świata boskiego. „Św iatłość Taboru” , prom ie
niująca nie tylko na Jezusa, lecz przez Niego także i 
na uczniów, to siła wszystko przekształcająca, siła 
nadchodzącego świata zmartwychwstania, królestwa i 
chwały. Dlatego Paw eł nazywa Jezusa „Panem  chw a
ły”  (I Kor. 2,8), podobnie zresztą jak Jezus sam o so
bie m ów i: „Ja jestem światłością świata”  (Jan 8,12).

M usimy wystrzegać się w yłącznie obrazowego rozu
mienia takich w ypow iedzi i w idzenia w  wydarzeniach 
na górze Tabor jedynie symbolu znanej także innym 
religiom  prawdy, że Bóg jest światłością. Jeżeli ew an
gelista św. Jan pow iada: „B óg jest światłością, nie ma 
w  Nim żadnej ciem ności” (I Jan 1,5). to znaczy, że Bóg 
jest praświatłem, jest światłością ze swej istoty, jest
—  jak to pow iadali O jcow ie K ościoła —  Światłością 
niestworzoną, która istniała zanim w ypow iedział On 
w  pierwszym  dniu stworzenia: „N iech się stanie św ia
tłość!” „Św iatłość ze światłości”  — w yznajem y w  
Credo o Jezusie Chrystusie. On jest odw iecznym  Bo- 
giem-Synem, w  Nim objaw iła się nam Światłość n ie
stworzona. by w yrw ać nas z m roków  doczesności i 
przysposobić do oglądania świetlistej chw ały Boga. 
Sw. Jan w  prologu do sw fj Ewangelii pow iada: „S ło
w o stało się ciałem i zamieszkało w śród nas. I ogląda
liśmy Jego chwałę, jaką Jednorodzony otrzym uje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy”  (Jan 1.14). „Oglądaliśm y”
—  m ów i wyraźnie. Niestworzona Światłość stała się 
w idoczna w  Jezusie Chrystusie. A  jak m ożem y zoba
czyć ją  m y?

Znam y w szyscy słowa apostoła Paw ła: „A lbow iem  
w edług wiary, a nie dzięki widzeniu postępujem y” 
(II Kor. 5,7). Zakreśla się tym samym naszemu pozna
niu granicę, której nie m ożem y przekroczyć: nie m o
żemy oglądać Boga „twarzą w  twarz” . Zostało nam 
to przyobiecane dopiero w  przyszłości. A  przecież by 
łoby błędem  w nioskow ać z tego, że nasze oglądanie 
światłości Chrystusa w yczerpuje się w  w ierze w  Nie
go. Oglądanie to znaczy w ięcej niż wiara, a m iano
w icie : tak jak  świetlistą ^ w a łę  Boga oglądać będzie
m y mogli dopiero w  nadcnodzącym  świecie, gdy zo-
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staniemy przemienieni, w  całkiem  now ej egzystencji 
i ciele, które dopiero um ożliwią nam  zniesienie bla
sku tej światłości —  podobnie oglądanie światłości 
Chrystusa w  tym św iecie zakłada całkow ite prze
kształcenie naszego życia ziemskiego. Przemiana ta 
dokonuje się w  ten sposób, że Chrystus przez swe 
działanie w  sprawiedliwości i łasce oddaje na zagła
dę „starego człow ieka” , pow ołu jąc nas do now ego by
tu w  boskiej sprawiedliwości. Um ierając wraz z Chry
stusem, zostajem y przyjęci do życia świata zm artwych
wstania, stajemy się now o narodzeni. Jako ow i nowo 
narodzeni, jako now i ludzie, m ożem y oglądać świat
łość Boga w  sposób, który jest czymś w ięcej niż w ia
rą; to oglądanie światłości jest przyzwoleniem  na 
przeniknięcie do naszej istoty świetlistej chw ały B o
żej, która staje się nie tylko niew yczerpanym  źród
łem szczęśliwości i w ewnętrznego spokoju, lecz także 
i niewyczerpaną siłą, um ożliw iającą nam „chodzić w  
światłości, jako i On jest w  św iatłości” (I Jan 1,7).

Jak dochodzi do ow ego nowonarodzenia, które do
piero pozwala, by przeniknęła nas światłość Chrystu
sow a? Tak jak  podczas trzech wydarzeń z ziemskiego 
życia Jezusa św iadkowie naoczni pojm ują  światłość 
dopiero wtedy, gdy pojm ują  towarzyszące zjawisku 
światłości słow o i jak posłusznie i ufnie korzą się 
przed tym  słowem, tak i nam  świetlista chw ała Chry
stusa ujaw nia się dopiero wtedy, gdy ufnie przyjm u
jem y zawarte w  Biblii słow o św iadków  objaw ienia i 
jesteśmy mu posłuszni. Słow o to zostaje nam oznaj
m ione w  kazaniu i w  sakramentach kościelnych. Przez 
nie zostajem y przeniesieni w  świat Boskiej światłości, 
która ob jaw ia  się nam w  Jezusie Chrystusie, ludzkim 
nosicielu niestworzonej Światłości. Nasze oglądanie 
świetlanej chw ały dokonuje się w ięc przez działanie 
Kościoła, ale nie przestaje przez to być rzeczywistym  
oglądaniem niestworzonej Światłości, ponieważ nie 
jest ona związana żadnym czasem stworzonym, lecz 
jest dla nas tym samym, czym była dla św iadków  na
ocznych. Ma ona dla nas tę samą siłę przekształcają
cą, co i dla uczniów : czyni z nas dzieci światłości i 
um ożliwia nam nie tylko „chodzić w  światłości, jak  i 
On jest w  św iatłości” , lecz także „b yć w e w spólno
cie” —  w  miłości, tak m ianowicie, że „K rew  Jeżusa 
Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza Ł nas od wszelkiego 
grzechu”  (I Jan 1,7). Sw. Paweł m ów i po prostu: „N ie
gdyś bow iem  byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w  Panu: postępujcie, jak dzieci św iatłości” 
(Ef. 5,8).

Jaki to wszystko ma związek z odnową naszego 
K ościoła? Przede wszystkim  pow yższe w yw ody pou
czają, że mamy się trzymać słowa wiekuistego św ia
ta chw ały Bożej, jakim  zostało nam ono przekazane 
przez Chrystusa, by otrzymać przez n ie chw ałę i zba
wienie. Do odnow y K ościoła m ożem y przyczynić się 
tylko jako ci, którzy sami m am y udział w  zbawieniu. 
Oto prawda, o  której często się zapomina. Równie 
ważna jednak jest świadomość, że zbawienie to do
kona się dla nas na ziemi dopiero w ówczas, gdy zbli
żać się będziem y do oglądania świetlistej chw ały B o
żej. Jeżeli bow iem  w  ow ej świetlistej chwale zawarte 
jest to, czego oczekujem y od nadchodzącego K róle
stwa Bożego i co stanowi treść łaski Boga, to znaczy, 
że przez oglądanie tej św iatłości otwiera się dla nas 
w Kościele całkiem  nowa przestrzeń, now y w ym iar: 
transcendentny świat światłości chw ały Boga. Przez 
nią K ościół przekracza samego siebie i przenosi się do 
niebiańskiego świata, w  którym ma swą podstawę i 
cel. To w łaśnie stanowi tajem nicę K ościoła: Bóg p o 

przez swą chw ałę w yprow adza K ościół ponad niego 
samego i prześwietla go nią jednocześnie, manifestu
je  się w  niej jako Ten, który w  nim mieszka. Na dro
dze samej w iary nie potrafim y uchw ycić tej tajem ni
cy, lecz tylko w mistycznym oglądzie.

Jak w  naszym Kościele dochodzim y do tego oglądu? 
Przede wszystkim należy spróbować uświadom ić na
szym wiernym , że celem  życia kościelnego nie jest 
sam Kościół, lecz to, co leży na zewnątrz: Królestwo 
Boże i powszechne uwielbienie łaski Boga. Od tego 
celu poczynając należy doprow adzić do zrozumienia, 
jakie znaczenie m a oglądanie światłości, że w  nim 
stają się obecne zarów no „K rólestw o” , jak  i „w spa
niałość” łaski. Następnie należy dążyć do tego, by  na 
podstawie tego nowego zrozumienia „obecności Boga 
w  świetle” w ychow yw ać wiernych do pogłębionego 
udziału w  życiu kościelnym, pogłębionego sposobu 
słuchania kazań i przyjm ow ania sakramentów. A le 
przede wszystkim musi się dokonać jeszcze coś w ię 
cej : duchowni i św ieccy muszą dojść do oglądania 
światłości na „trzeciej drodze” —■ w  ciszy i odosob
nieniu, gdzie będą mogli pośw ięcić się m edytacji i 
kontem placji, całościow em u oglądow i w ielkich chrześ
cijańskich praw d o zbawieniu, m odlitwie, lekturze 
Pisma świętego i pism O jców  Kościoła. Powinniśm y 
nauczyć się —  w  takich momentach spokoju i w e 
wnętrznego skupienia —  odkładać na bok nerw ow y 
pośpiech i niepokój naszych dni powszednich, zm u
sić do m ilczenia nasze ziemskie myśli i pragnienia 
i całkow icie pogrążyć się w  światłości Bożej.

Na tej drodze może się nam z Bożą pom ocą udać — 
być może dopiero po w ielu  latach ćwiczenia —  posu
nąć się ku oglądow i Boskiej światłości tak daleko, że 
w  nas samych zapłonie światło, które nie będzie m o
gło zagasnąć, lecz w e wszystkich sytuacjach życio
w ych od nowa się będzie zapalać i dawać nam siłę. 
To zaoalenie się światła dokonać się może na zew 
nątrz lub w ewnątrz Kościoła, w  ukryciu naszej w ia 
ry lub w  nieustannej pracy, w  radości lub cierpieniu, 
w  dniach pew ności siebie lub przygnębienia, w  któ
rych boleśnie odczuwam y nasz grzech i winę, albo 
w  takich, gdy pocieszam y się naszą w iarą w  spra
w iedliw ość i łaskę Bożą.

Oświeceni i przeniknięci przez światło Taboru zy
skujem y także now y stosunek do świata i do  ludzi, 
stosunek czci i miłości, radości, miłosierdzia i pokoju. 
W idzim y także stworzenie upadłe, ludzkość w  całej 
nędzy je j grzechów  i nas samych, z naszą słabością, 
opromienionych Boskim światłem przemienienia. W 
głębi serca godzimy się ze wszystkim, stajem y się jedno 
z Bogiem, światem i nami samymi.

W  przyrzeczonym  nam świetle zawiera się niesły
chana, niezniszczalna siła. Dlatego też decydujące jest, 
byśm y zrobili w  naszym Kościele —  jeżeli ma on być 
odnow iony od podstaw  —  m iejsce dla tegoż światła. 
Zanim zaczniemy przebudow yw ać stronę instytucjo
nalną Kościoła, zmieniać jego strukturę, jego prawo 
i liturgię, pow inniśm y pracow ać w  tym kierunku, by 
nie popaść w  racjonalizm , instytucjonalizm  i częsty 
dziś reformizm, w  którym tkwi w iele liberalizmu. 
Starajmy się, by w  naszym Kościele, zgodnie z jego 
boskimi założeniami, doszło do tego, co O jcow ie K oś
cioła nazywali życiem w  mistycznym oglądzie nie
stworzonej Światłości. K ościół nasz musi —  przestrze
gając tych podstaw —  stać się mistyczny. Dlatego nie 
wystarczy, byśm y —  jak to dziś znowu się żąda — 
„żyli i odczuwali w raz z K ościołem ”  (sentire cum ec- 
clesia), takim jakim  jest. Powinniśm y sięgać głębiej i 
pam iętać: to, co daje K ościołow i treść, siłę i jego nie
porównywalną godność, pochodzi —  poprzez słowo — 
z zewnątrz Kościoła, jest wyższe i pełniejsze od nie
go. To wyższe, pełniejsze uzewnętrznia się w  świetla
nej chw ale Boga, którego ziemskim m iejscem  jest 
Kościół.

Łącząc oba podstawowe warunki praw dziw ej odno
w y Kościoła, m ożem y pow iedzieć: dopiero pozostając 
w ierni naszemu K ościołow i i od niego otrzym ując w 
darze oglądanie chw ały Boga, będziem y m ogli prze
prowadzić reform y, które są dzisiaj konieczne. Punk
tem w yjścia naszych reform  pow inno być nastawienie, 
że wszystko, co w  początkach naszego K ościoła po
chodziło od Boga i odpow iadało jego posłannictwu, 
przejm iemy, pogłębim y i rozwiniem y, a wszystko, co 
było mniej dobre, odrzucim y i przezwyciężym y.

Reform y te pow inny się rozciągać na wszystkie 
dziedziny naszego życia kościelnego: na głoszenie
Ewangelii i  naszą m yśl religijną, na nasze urzędy i 
prawa, liturgię i udzielanie sakramentów oraz na na
szą służbę światu.

(Na następnych stronach listu pasterskiego zn aj
dziemy obszerne om ów ienie koniecznych reform  w  
Kościele).

(cdn.)
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ORGANY ŚWIATOWEJ RADY

KOŚCIOŁÓW

W  bieżącym  roku ma się 
odbyć w A fryce (Nairobi) 
zgromadzenie ogólne Św iato
wej Rady Kościołów . W  zw iąz
ku z tym  warto przypom nieć 
je j strukturę organizacyjną. 
Najważniejszym  organem jest 
Ogólnoświatowe Zgromadzenie 
stanowiące zebranie delega
tów  K ościołów  członkowskich, 
zw oływane co 6 lub 7 lat. 
Dotychczas odbyły się 4 zgro
madzenia SRK: pierwsze (kon
stytucyjne) —  w  Am sterda
mie w  1948 r.: drugie —  w 
Evanston (USA) w  1954 r.: 
trzecie —  w  N ew -D elhi (In
die) w  1961 r.: czwarte —  w 
Uppsali (Szwecja) w  1968 r.

Duże znaczenie m iało III 
Zgromadzenie, na którym  gro
no K ościołów  członkowskich 
znacznie się powiększyło dzię
ki przystąpieniu w ielu K oś
ciołów  wschodnich, np. K oś
ciołów  Praw osławnych Zw iąz
ku Radzieckiego. Rumunii, 
Bułgarii, Polski, K ościoła Pol- 
skokatolickiego w  PRL oraz 
wielu K ościołów  afrykań
skich.

Obecnie w  skład SRK w ch o
dzi 271 K ościołów  członkow 
skich. W  okresie m iędzy zgro
madzeniami działa 120-osobo- 
w y Kom itet Centralny ŚRK 
(którego członkiem  jest m.in. ks. 
Hans Frei z K ościoła Chrzęś
ci jańskokatolickiego Szw ajca
rii) zbierający się na sesje co 
roku.

Na czele sztabu SRK stoi 
sekretarz generalny (obecnie 
ks. F. Potter. Murzyn, pastor 
metodystyczny z Dominiki). 
■Tego poprzednikam i byli: 
Holender dr W illem  A. 
Visser’t H ooft (1946— 1966) 
oraz Am erykanin Eugene Car- 
son Blake (1966—1972). Sztab 
SRK ma siedzibę w  Genewie 
i składa się z ok. 200 osób, 
łącznie z personelem technicz
nym. Praca prowadzona jest 
w  3 departamentach: ..Wiary 
i Św iadectw a” , ..Sprawiedli
wości i Służbv” i „K ształce
nia i odnow y” . Nazwy depar
tam entów określają kierunki 
pracy Światowej Rady K oś
ciołów .

SEMINARIUM

EKUMENICZNE

O KOŚCIELE

PRAWOSŁAWNYM

Nasze czasy ekumeniczne — 
pisze redakcja szwajcarskiej 
ew angelickiej służby praso
w ej — w ym agają od nas zna
jom ości doktryny i życia róż
nych K ościołów  i wyznań. Do 
tego potrzebna jest żywa w y
miana doświadczeń 'religij
nych i znajom ość duchow ego 
bogactw a różnych Kościołów . 
Bez bliższego poznania tego, 
czym  ży je  dany K ościół, na
wiązanie w zajem nych kontak
tów  jest trudne. Dotyczy to 
wszystkich zachodnich chrześ
cijan przy spotkaniu z praw o

sławnym, wschodnim  chrześ
cijaństwem. Najgłębiej można 
poznać życie prawosławia w 
jego nabożeństwie. Idzie tu nie 
tylko o form y m odłów  litur
gicznych, lecz o ich treść. L i
turgia w  Kościele praw osław 
nym jest punktem stycznym 
wszystkich prawosławnych 
dyscyplin teologicznych.

Takim wstępem poprzedzo
na jest in form acja o tym, że 
Instytut Ekumeniczny w  Bo- 
ssey organizuje w  okresie od 
21 kwietnia do 4 m aja br. se
minarium poświęcone K ościo
łow i prawosławnem u i jego 
nabożeństwu. Seminarium bę
dzie się składało z tygodnia 
studiów  teoretycznych i tygod
nia liturgicznego — W ielkiego 
Tygodnia przed W ielkanocą, 
będącego najw yższym  punk
tem całego roku kościelnego. 
Seminarium będzie m iało cha
rakter nie tylko m iędzyw yz
naniowy, lecz i m iędzynaro
dowy. Należy przypuszczać, że 
nabożeństwa będą odprawiane 
nie tylko w  greckim i sło
wiańskim języku, lecz i w  ję 
zyku francuskim, niemieckim 
i angielskim.

DONIOSŁA DECYZJA

EWANGELIKÓW W  RFN

Generalny Synod Z jedn o
czonych K ościołów  Ewange- 
licko-Luterańskich w  RFN na 
sw ojej jesiennej sesji w  1974 
r. w  Rumm elsburgu postano
wił, że chrześcijanie rzym s
kokatoliccy mogą z własnej 
w oli uczestniczyć w  kościo
łach luterańskich w  K om u
nii świętej. P o szczegółowym  
om ówieniu tego problem u, na 
podstawie licznych w ypow ie
dzi w  tej sprawie uczestników 
synodu stwierdzono, że z pro
testanckiego punktu widzenia 
udział chrześcijan innej tra
dycji w  luterańskiej Kom unii 
św. nie naruszy ich łączno
ści z własnym  Kościołem . K o
m entując tę decyzję służba 
prasowa Św iatow ej Federacji 
Luterańskiej podkreśla, że jest 
to pierwszy zdecydowany 
krok na drodze do interkom u- 
nii chrześcijan różnych w yz
nań w  Republice Federalnej 
Niem iec i że decyzja ta odpo
wiada ewangelicko-luterań- 
skiemu rozumieniu Świętej 
W ieczerzy oraz posłuży um oc
nieniu łączności wszystkich 
ochrzczonych.

Jest to opinia i stanowisko 
jednej strony. Co pow ie dru
ga strona, rzym skokatolicka?

MAŁŻEŃSTWA MIESZANE

CHRZEŚCIJAN

I NIECHRZEŚCIJAN

Sprawa ta była ostatnio 
rozpatrywana na Synodzie 
Ewangelickiego K ościoła K ra
jow ego w  Hannowerze. Synod 
olbrzym ią większością głosów 
postanow ił uchylić przepisy 
dotychczasow ej ustawy m ał
żeńskiej z 1929 r. i zezw olił na

zawieranie małżeństw między 
chrześcijanam i i niechrześcija
nami. Osoba nie należąca do 
żadnego chrześcijańskiego K oś
cioła może uzyskać ślub w 
K ościele krajow ym  H annowe- 
ru, jeżeli złoży oświadczenie, 
że uznaje znaczenie ślubu 
kościelnego.

KOLOKWIUM

EKUMENICZNE

W  RZYMIE

W Rzymie odbyło się k o
lokw ium  poświęcone podsu
mowaniu działalności ekum e
nicznej w  ciągu ostatnich 10 
lat (1964— 1974) w  związku z 
wydaniem przez Vaticanum 
II znanego powszechnie D ek
retu o ekumenizmie. G łów 
nym  tematem obrad był re fe 
rat pt. „10 lat Dekretu sobo
row ego o ekumenizmie —  b i
lans i ocena” . K olokw ium  od
było się staraniem Papieskie
go Uniwersytetu pw. św. A n 
zelma w  Rzym ie oraz Instytu
tu Badań Ekumenicznych w 
Strassburgu. W  kolokwium  
w zięło udział około 40 w ybit
nych przedstawicieli z różnych 
K ościołów  i krajów , w  tym 
uczestnicy i obserwatorzy 
Vaticanum II z ramienia K oś
ciołów  niekatolickich. Teolo
gow ie protestanccy i rzym sko
katoliccy poddali analizie 10- 
letni okres ruchu ekum enicz
nego działającego po obu stro
nach, a ponadto próbow ali 
naszkicować projekt programu 
pracy ekumenicznej na przy
szłość.

Dyskusja była oparta na re
feratach, które w ygłosili: prof. 
Vilm os Vajta ze Strassburga 
(„Dekret ekumeniczny i ruch 
ekumeniczny —  duch i m oty
w y” ), prof. dr Nikos Nissio- 
tis z Aten i jako koreferent 
ks. bp Christopher Bytlera 
benedyktyn z W are w  Anglii 
(„Oczekiwania i w yniki” ), ks. 
Ives Congar dominikanin z 
Paryża i koreferenci dr Georg 
Lindberk z USA i kanonik A. 
M. Allchin z Canterbury 
(„R ozw ój eklezjologicznej w ar
tości K ościołów  niekatolic
kich” ), o. Emanuel Laune 
benedyktyn z Chevetogne w 
Belgii i jako koreferent zna
ny działacz Światowej Rady 
K ościołów  dr Lukas Vischer 
z G enewy („Drogi zbliżenia 
K ościołów  —  reintegracja jed 
ności — perspektywy” .

O POKOJU

I SPRAWIEDLIWOŚCI

MOWIONO W BERLINIE

W listopadzie ub. roku od
była się V  sesja plenarna Ber
lińskich K onferencji K atoli
ków, od 10 lat realizującej 
hasła słynnej encykliki papie
ża Jana X X III „Pacem  in ter- 
ris” , a w  szczególności walkę
o odprężenie na św iecie i po
kój. Tematem jubileuszow ej

sesji było hasło „P okój w 
spraw iedliw ości” . Podczas o b 
rad w ygłoszono interesujące 
referaty: „W arunki i wyniki 
polityki odprężenia w  Euro
pie” (Robert De Gendt, sekre
tarz generalny beligijskiego 
Komitetu Bezpieczeństwa i 
W spółpracy Europejskiej), „P o 
lityczne, moralne i społeczno- 
gospodarcze aspekty rozbroje
nia”  (ks. Ludwik Horky, w i
kariusz kapitulny z Czechosło
w acji) oraz „Solidarność an- 
tyimperialistyczna a prawo 
człow ieka”  (prof. Congelii z 
W łoch). Przem ówienie w pro
wadzające w ygłosił o. Jean- 
Yves Jolif. dominikanin fran
cuski. W  sesji plenarnej 
uczestniczyli przedstawiciele 
katolickich działaczy p ok o jo 
w ych z około 25 krajów  
(przeszło 300 delegatów). Co
raz zwiększająca się liczba 
krajów  i delegatów uczestni
czących w  sesjach plenarnych 
tego ruchu świadczy o jego 
rozw oju  i znaczeniu.

ZMIANY W  LUTERAŃSKIM

KOŚCIELE NRD

Z dniem 1 stycznia br. prze
szedł w  stan spoczynku dłu
goletni kierownik luterańskie- 
go Urzędu K ościelnego w  NRD 
ks. Fritz Heidler (66 lat), teo
log i działacz kościelny, zna
ny ze swej przynależności do 
tzw. „W yznającego K ościoła” 
w  czasie hitleryzmu. W  1974 
roku ks. F. Heidler za zasłu
gi dla K ościoła otrzymał od 
Luterańskiej Akadem ii T eolo
gicznej w  Fremont (Nebraska
— USA) tytuł doktora teologii 
honoris causa.

Na jego następcę na stano
wisko kierownika został p o 
wołany ks. Helmut Zeddies 
(39 lat), pochodzący z K oś
cioła K rajow ego M eklenbur- 
gii, teolog, który po ukończe
niu studiów odbył kilkuletni 
staż na stanowisku w iejskiego 
proboszcza, piastował stano
wisko sekretarza K om isji do 
spraw teologicznych oraz dzia
łał w  Związku K ościołów  
Ewangelickich NRD. W Św ia
tow ej Federacji Luterańskiei 
ks. Zeddies w spółpracow ał ja 
ko przedstawiciel Narodowego 
Komitetu —  przede wszystkim 
w  K om isji Studiów Teologicz- 
nvch. Ponadto jest on człon
kiem Komitetu do soraw  Służ
by Inform acyjnej SFL.

ZGON BISKUPA ARGAY’A

W RUMUNII

W  końcu października ub.r. 
w  Cluj (Rumunia) zmarł w 
wieku 81 lat biskup Ewange
lickiego Synodalno-Prezbite- 
riańskiego K ościoła Augsbur
skiego Wyznania Rumunii — 
dr Gyorgy Argay. Zm arły, po 
chodzenia węgierskiego, prze
szło 33 lata kierował K ościo
łem, którego w yznaw cy rów 
nież są Węgrami. Jest to duża 
strata dla tego nielicznego 
Kościoła (33 tys. członków).
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Według szwedzkiego prawa, król 
ma ostatnie słowo podczas nom ina
cji arcybiskupa Upsali. Przedstawia 
mu się w praw dzie trzy nazwiska, 
lecz on ma pełną sw obodę wybrania 
tego, który — jego zdaniem — nada
je  sie najbardziej na ten w ysok i 
urząd. W 1914 r. arcybiskupstw o nie 
było obsadzone. Król Gustaw V prze
szedł dwa pierwsze nazwiska na 
liście i zdecydow ał się na trzecie. 
W ten sposób Nathan Sfiderblom zo 
stał w  48 roku życia zwierzchnikiem  
Kościoła Luteraóskiego Szwecji.

Urodził się 15 stycznia 1866 r. 
w  Troeno k. Soederhamn, w 
środkow ej Szwecji, na północ od 
Upsali, w  rodzinie pastorskiej. 
\J 1883 r. podejm uje studia teo
logiczne na Uniwersytecie w  U p
sali. Tam tejszy Związek Studen
tów  do Spraw M isji, stawiający 
sobie za cel nawiązanie kontak
tów  z odległym i ludami i naro
dami, otwiera przed nim całkiem 
nowe horyzonty. Jako delegat 
szwedzki uczestniczy, w  1890 r.. 
w  Chrześcijańskiej K onferencji 
Studentów w  USA, gdzie spoty
ka się z Johnem M ottem i inny
mi pionieram i ruchu ekum enicz
nego. W sw oim  dzienniku SSder- 
blom  zanotował w ów czas: „P a
nie, daj mi siłę i m ądrość dld 
służby na rzecz w ielkiego celu 
dobrow olnej jedności Tw ego K oś
cioła” . Słowa te można by  posta
w ić jako motto jego przyszłej 
działalności ekumenicznej.

W  latach 1894—1901 roztacza opieką 
duszpasterską nad szwedzką parafią 
w Paryżu. Angażuje się na rzecz po
prawy położenia społecznego swych 
rodaków, co przynosi mu duże uzna
nie. Pomoc dla bliźniego ma dla nie
go większe znaczenie niż udział w 
dyskusjach na tematy teologiczne. 
Mimo to znajduje czas na studia re
ligioznawcze, których ukoronowaniem  
jest praca doktorska i powołąjiie, w 
1901 r., na katedrę historii i filozofii 
religii Uniwersytetu w Upsali. W  
międzyczasie stał się jednym  z naj
wybitniejszych religioznawców swo
jej epoki. Od 1912 r. prowadził do
datkowo w ykłady w Lipsku.

K rótko po objęciu  stanowiska 
arcybiskupa Upsali, w ybucha 
pierwsza w ojn a  światowa. Od 
początku działań wojennych, 
Soderblom  stara się pozyskać 
przyw ódców  kościelnych w szyst
kich kra jów  Europy do w spólne
go wydania apelu pokojow ego. 
Niestety, w ielu  m iędzynarodo
w ych  działaczy kościelnych prze
kształciło się w ów czas w  obroń 
ców  nacjonalistycznych intere
sów. Tak w ięc, jego apel z końca 
września 1914 r. podpisali jed y 
nie przyw ódcy kościelni państw 
neutralnych. Powiadał on  m.in.:

„W ojna spow odow ała n iew ypo
w iedziany ból. Ciało Chrystusa, 
K ościół, cierpi i lamentuje. Ludz
kość w zdycha w  sw ej nędzy: o 
Panie, jak  d ługo?” W  obecnej 
sytuacji —  stwierdzał dalej apel
—  należy powstrzym ać się od 
w szelkich rozważań natury p o li
tycznej. Ustaleniem przyczyn w y 
buchu w ojn y  niech się zajmie 
późniejsza historia, natomiast za
daniem K ościoła w  obecnej sy
tuacji jest apelowanie „o  pokój 
i społeczność chrześcijańską” .

Smutne doświadczenie z przy
w ódcam i kościelnym i państw za
angażowanych w  w ojn ie pow ta
rza się jeszcze dwukrotnie: w  
1917 r. i 1918 r. Tym  razem cho
dziło o  coś znacznie trudniejsze
go niż w  1914 r.: Soderblom
pragnął spotkania wszystkich 
przyw ódców  kościelnych Europy. 
Niestety, z zaproszenia skorzysta
li jedynie, w  1917 r., przyw ódcy 
K ościołów  państw neutralnych.

W ojna dobiega kresu, ale właściwe 
zadanie Soderblom a dopiero się za
czyna. Sądzi, że co  by ło  niem ożliwe 
podczas w ojny , m usi być m ożliwe 
zaraz po je j zakończeniu. Bierze u - 
dzial w e wszystkich m iędzynarodo
w ych  konferencjach  kościelnych i 
czyni to zawsze z m yślą o  przy
szłości. w  1919 r., podczas jednego z 
takich posiedzeń w  Wassenaar k. Ha
gi, przedstawia m em orandum  nastę
pującej treści: „P rop on u ję  stworzenie 
rady ekum enicznej, która — jako 
duchowa reprezentacja chrześcijań
stwa — winna przem awiać wspólnym  
głosem  w  imieniu całego chrześcijań
stwa” . Po raz pierw szy pojaw ia się 
tu idea rady ekum enicznej! P rzy
w ód cy  różnych K ościołów , którzy d o
piero co przeżyli w ojnę i jedynie p o 
w oli zaczęli się rozglądać za ułoże
niem now ych  stosunków, byli jednak 
zdania, że idea ta w ybiega zbyt da
leko. A le SOderblom stoi na stano
w isku; „N aw et, jeśli nie m ogę d o
prow adzić do powstania prawdziwej 
rady ekum enicznej, to przecież m ogę 
utorow ać przynajm niej drogę do 
zwołania w ielkiej konferen cji” .

W  1920 r. Soderblom  organizu
je  w  G enewie posiedzenie, któ
re przeszło do historii jako p o 
czątek Ruchu Praktycznego

Chrześcijaństwa. Tematem obrad 
była przyszła konferencja św ia
towa, naczelnym m otyw em  — 
sprawa odpowiedzialności za w y 
buch w ojny, która doprow a
dziła do pewnych kontrow er
sji. Trzeba było poczekać jeszcze 
pięć lat, zanim zorganizowano 
wystarczająco szeroką bazę pod 
zwołanie I Światowej K onferen
cji K ościołów  do Spraw Prak
tycznego Chrześcijaństwa w  
Sztokholmie.

Soderblom  przystępował do 
pracy przygotow aw czej bez od 
pow iedniego sztabu, organizacyj
nego doświadczenia i praw dziw e
go budżetu. A  przecież jednocześ
nie w ypełniał jeszcze obowiązki 
zwierzchnika K ościoła i p rofe 
sora Uniwersytetu. Obok planu 
Soderblom a istniał też projekt 
zwołania I Św iatow ej K onferen
cji do Spraw W iary i Ustroju 
Kościoła. Pytano zatem: „czy  
obie konferencje nie m ogłyby się 
odbyć w  tym samym czasie i 
m iejscu?” K om itet d o  Spraw 
Praktycznego Chrześcijaństwa, 
pod przew odnictw em  Sóderblo- 
ma, odpow iedział „N ie! Oba 
przedsięwzięcia trzeba ściśle od 
siebie oddzielić (...). Jako w spół
pracow nicy Praktycznego Chrześ
cijaństwa, przygotow ujący K on
ferencję w  Sztokholmie, uważa
my, że chrześcijanie w inni na
tychmiast podjąć współpracę w  
dziedzinie moralnej i społecznej 
tak, jak  gdyby już byli jednym

ciałem i jedną widzialną w spól
notą” . W  konkluzji dodano: 
„Nauka dzieli, ale służba łączy” .

Powyższa w ypow iedź miała okazać 
się bardzo szkodliwa dla SOderbło- 
ma. Pytano, czy  arcybiskup Upsali 
nie przyw iązuje m oże w iększego zna
czenia do działalności w  zakresie 
w iary i ustroju K ościoła, a m oże nie 
jest przekonany o konieczności i 
m ożliw ości zjednoczenia w  wierze? 
Jeszcze dzisiaj można się spotkać z 
poglądem , że Soderblom  nie w ierzył 
w m ożliw ość osiągnięcia jedności w 
zakresie doktryny. W rzeczywistości 
zagadnienie jest skom plikow ane. So
derblom  czuł się m ocno związany z 
Charlesem Brentem, wielkim  p ion ie
rem Ruchu do Spraw W iary i Ustro
ju  Kościoła. W szystko wskazuje na 
to, że w ychodził z następującego za
łożenia: po przedziałach, powstałych 
w w yniku I w ojn y  św iatow ej, jest 
ju ż rzeczą bardzo trudną zorganizo
wanie reprezentatywnej konferencji 
chrześcijan p ośw ięconej w spółpracy 
praktycznej. Dodanie do niej jeszcze 
problem ów  teologicznych m ogłoby 
spow odow ać, iż  zakończyłaby się zu
pełnym  fiaskiem.

I Światowa K onferencja K oś
cio łów  do Spraw  Praktycznego 
Chrześcijaństwa, która zebrała 
się 19 sierpnia 1925 r. w  Sztok
holmie, była najw iększym  sukce
sem w  działalności ekumenicznej 
arcybiskupa Upsali. W zięło w  
niej udział ponad 600 delegatów 
z 37 krajów , którzy dzielili się na 
cztery grupy: amerykańska (po
nad 100 przedstawicieli z 25 K oś
ciołów ), brytyjską (prawie rów 
nie liczną i obejm ującą delega
tów  całej W spólnoty Brytyjskiej), 
europejską (najliczniejszą) i pra
wosławną (najmniejszą).

Praca K onferencji Sztokholm 
skiej odbyw ała się w  pięciu k o
misjach, dla których sprawozda
nia przygotow ały wspom niane 
cztery grupy. Zajęto się następu
jącym i sprawam i: stosunkiem
K ościoła do problem ów  ekono
micznych i industrialnych, stano
wiskiem  K ościoła w zględem  za
gadnień społecznych i moralnych, 
sytuacją międzynarodową, w y 
chow aniem  chrześcijańskim i
współpracą K ościołów . Jedynym 
oficjalnym  oświadczeniem  było 
orędzie w ydane na zakończenie 
obrad. Dokum ent ten godnie za
początkował w iele podobnych
aktów w ydanych w  następnych 
latach. Podkreśla się w  nim, że 
na Kościołach spoczywa obow ią
zek uczynienia z Ewangelii „d e
cydującej m ocy w e wszystkich 
obszarach życia ludzkiego —  in 
dustrialnym, społecznym, poli
tycznym i m iędzynarodow ym '’ . 
D ecydującą konsekw encją K on
ferencji Sztokholmskiej było po 
wołanie do życia Komitetu K on
tynuacji Pracy, na którego czele 
stanął Soderblom.

Dwa lata po Konferencji Sztok
holmskiej odbyła się w Lozannie 
I Światowa Konferencja do Spraw 
W iary i Ustroju Kościoła. Bp Brent 
zwrócił się do arcybiskupa Upsali, 
by przewodniczył sekcji, która zaj
mowała się bardzo ważnym  tema
tem jedności chrześcijaństwa i sto
sunkiem do niej Kościołów.

Za wybitne zasługi w dziedzinie 
rozwoju współpracy m iędzy naroda
m i i Kościołami Soderblom otrzymał 
w 1930 r. pokojową nagrodę Nobla. 
Zm arł 12 lipca 1931 r. Pogrzeb jego 
odbył się w Upsali w obecności kró
la, dworu, delegatów Kościołów, in
stytucji naukowych i bardzo licznie 
zebranych wiernych. Spoczął w kryp
cie katedralnej obok reformatora 
Szwecji, Olafa Petriego.

PAWEŁ GŁOWACKI

Pionierzy ruchu ekumenicznego
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Z cyklu: Sylwetka pisarza — Jan W ik to r cz. (III)

Służyć w imię 
prawdy i miłości

poprzednich dwu częściach 
omawiania tw órczości Ja
na W iktora zw róciliśm y już 
uwagę, że obok zawodu le 
karza — któremu pisarz 
wyznaczał w ielką rolę spo
łeczną —  szczególnym  sza

cunkiem otoczony był ksiądz, jako ....niez
m ordow any służebnik człowieka, z samo
zaparciem i poświęceniem  spełniający na
kazy miłości boże j” .

„W ybór innego zawodu (przez Jana 
Wiktora, przyp. aut.) nie przekreślił w 
świadom ości autora problem u roli spo
łecznej księdza, szczególnie w  kształtowa
niu świadom ości chłopca. Ocena tej roli 
musiała być nie zawsze pozytywna skoro 
już w  jednym  z pierwszych artykułów, 
przesłanych redakcji „Spraw y R obotni
cze j” w  1812 roku W iktor oskarża hierar
chię kościelną o sprzeniewierzenie się oraz
0 zdradę ludu w  im ię interesów własnych
1 kapitału, którego jest podporą i narzę
dziem, natomiast w  opowieściach z Podla
sia obciąża księdza zarzutem ugodowości 
politycznej z zaborcą” —  pisze, cytowany 
już uprzednio, Józef Zając w  szkicu o Ja
nie Wiktorze. W  tych właśnie czasach ro
dzi się pom ysł napisania pow ieści o księ
dzu „n ie znajdującym  uznania ogołu i 
w yklętym ” . Nim w  pełni Jan W iktor zrea
lizow ał ten pomysł, postać ksiądza p o ja 
w ia się w  w ielu innych opowiadaniach i 
powieściach. W  wydanych w e Lw ow ie w 
roku 1920 „Opowieściach z Podlasia1 
ksiądz zajm uje w obec zaborcy stanowisko 
konformisty, stając tym samym w  opozy
cji do ludu. Szczególnie dramatyczna jest 
scena dem onstracyjnego opuszczenia przez 
jednego z chłopów  kościoła podczas kaza
nia. Pełniejszy już kształt opozycji lud — 
ksiądz znajdujem y w  „Wierzbach nad Sek
waną” —  pow ieści o doli polskiej em ig
racji zarobkow ej, dodatkowo trudnej p o 
przez w ręcz wrogi stosunek francuskiego 
kleru.

Problem  w łaściw ego rozum ienia służby 
człow iekow i w  im ię prawdy i miłości, w 
im ię spełniania nakazów Boga podjął tez 
Jan W iktor w  pow ieści „Zbuntowany , 
ukazując postawę m łodego wikarego, księ
dza Bielaw y i jego duchow ego pow ierni
ka, księdza W orka z jednej strony — a z 
drugiej ich antagonistów : proboszcza Ober 
skiego, kanonika W ojaczyńskiego i innych 
księży.

abułą pow ieści jest konflikt 
postaw m łodego księdza Biela
w y i starego proboszcza Ober- 
skiego. O bydwaj księża w yro
śli ze środowiska chłopskiego, 
lecz różne były  ich motywy 
wybrania kapłaństwa. Różne 

jest też ich rozumienie pow ołania do 
stanu kapłańskiego i różna realizacja sw e
go społecznego posłannictwa. Proboszcz 
Oberski w ybrał kapłaństwo w  znacznej 
mierze za nam ową matki, która w  ten 
sposób chciała przysporzyć własnej rodzi
nie szacunku, a także kierowała się w zglę
dami korzyści materialnych. Dlatego też 
stary proboszcz Oberski w  spełnianiu swej 
służby kieruje się przede wszystkim oso
bistymi korzyściami, obciążony jest naj
gorszymi przywarami chłopstw a — spry
tem, chciw ością i skąpstwem. W ięcej in 
teresują go korzyści i zyski jakie może 
osiągnąć z posiadanego gospodarstwa niż

służba Boża. Zacytujem y tu słowa autora 
z pow ieści „Zbuntow any” , charakteryzują
ce proboszcza Oberskiego: „...nawet Boga 
wyobraża sobie jako zasobnego, na tysią
cach mórg gospodarza, który twardo trzy 
ma w  ręku czeladź, huczy grom ko po ła
cinie piorunami, chloszcze błyskawicami 
i nie da się byle chłystkow i oszukać, a do 
chudobnego m ów i: dziad.”  Całym swoim 
postępowaniem  proboszcz Oberski po
twierdza złe w zory czerpane z hierarchii 
rzym skokatolickiej. Nie brak mu żad
nych wad, które na o w iele większą ska
lę zadom ow iły się na szczycie dostojen- 
nictwa kościelnego. Skąpi służbie, bezli
tośnie zdziera z parafian w  w yrachow a
niu nie chce w idzieć w ykroczeń warstw 
uprzyw ilejowanych tu hrabiego —  kolato
ra) ; zadawała się pow ierzchow ną dew oc
ją, nie dbając o głębię w iary, program o
w o  zwalcza ideow ość i um iłowanie w oln o
ści wśród m łodych. D opiero u schyłku, 
tuż przed śmiercią, gdy dokonuje obra
chunku swego życia przyznaje rację m ło
demu wikaremu, że „...jedyną prawdą i 
przeznaczeniem  człow ieka jest dobroć i m i
łość... przebaczenie...” Swym  testamentem, 
w  którym  wszystkie sw oje  oszczędności 
przeznacza „... dla dobra bliźniego i na 
chwałę Bożą”  pragnie choć w  części na
praw ić krzyw dy wyrządzone w  całym 
swoim  życiu. Umiera sym bolicznie na sto
pniach ołtarza. Taka postawa proboszcza 
Oberskiego skontrastowana jest z ideow o- 
ścią m łodego księdza Bielawy. W  nim 
głodne chłopskie dzieciństwo ukształtowa
ło  nie skąpstwo i dbałość o w łasne interesy, 
lecz poczucie obow iązku w alki o  spra
w iedliw ość społeczną, w alki o  podniesie
nie godności ludzkiej. W  jego charaktery
styce znajdujem y bardzo typow e dla Ja
na W iktora porównanie księdza idealisty 
i buntownika z doktorem  Judymem z 
„Ludzi bezdom nych” Żeromskiego.

ielawa jest sym bolem  księdza 
w alczacego, zbuntowanego w  
im ię nakazów Chrystusa i 
Ewangelii, sym bolem  tych 

wszystkich księży, dla których najw ażniej
sza jest głębia w iary i oczyszczenie religii 
z obciążeń poglądam i klas wyzyskujących 
oraz sym bolem  idei wszystkich w alczą
cych o uniezależnienie Kościoła od R zy
mu. Bo w łaśnie Rzym  — m ówi B ielaw a- 
„...zamienił m iecz przeznaczony do walki 
ze złem, krzywdą i nieprawością w  kro
pidło, aby nim św ięcić zło. krzywdę, nies
praw iedliw ość” .

Z w ielką pasją Jan W iktor krytykuje 
praktyki Kościoła Rzym skokatolickiego — 
zapominanie o cnocie prostoty, przyw iązy
wanie w agi do zbytku, do wartości m a
terialnych, św iadom e utrzym ywanie ludu 
w  ciemnocie, kształtowanie postaw bier
nego, ślepego posłuszeństwa, zaostrzanie 
napięć społecznych i popieranie warstw 
uprzyw ilejowanych. Ostry też zarzut czy
ni Jan W iktor hierarchii rzym skokatolickiej 
za antypolską politykę, uprawianą przez 
w ieki Te ostatnie zarzuty szczególnie 
m ocno podkreślone zostały w  następnej 
pow ieści autora — „Papież i buntownik", 
ukazującej zepsucie moralne, w iarołom - 
ność i jawną w rogość w ysokich dostojn i
ków  rzymskich w obec Polski.

HELENA DYMSKA

Rozdział I

S pom iędzy urwisk, znad przepaści 
ukazał się wspaniały orszak, zalś
nił barwam i na tle ośnieżonych 
szczytów  i zastygł na wniesieniu 
górującym  ponad równinnym  
krajem. Rozłam ały się szeregi i 
jakby z fałd chorągwi wyłoniła 

się postać otoczona czcią.
— Jan X X III.
K tóż by poznał, że to kościelni dostojn icy7 

Szaty bogate, fałdziste, z aksamitu, brokatu 
i jedwabiu. Palce lśniące pierścieniami. P ier
si połyskujące zbroją i złotymi łańcuchami. 
Ozdobne tarcze i miecze. Na przodzie, na 
białym  koniu władca Kościoła. Jakby rzeźba 
ustawiona wśród skał. W ytężył wzrok. P o
w olnym  ruchem przyłożył dłoń do czoła. Nie 
m oże oderwać oczu w bitych w  każdy szcze
gół stąd widziany. W  dole miasto strzela
jące wieżam i kościołów , baszt, m igające 
szkłem w  oknach. Chyba jasność nabiegła w 
słowie,* które spoczęło na wargach wielu.

— Konstancja.
— Długo opierałem  się — papież przem ó

w ił poryw czo — długo zwlekałem  ze zw oła
niem  soboru. Aż w reszcie zgodziłem  się pod 
naciskiem  Zygm unta Luksemburskiego. 
Szczwany lis. — Zam ilkł zamyślony i w  roz
terce zapytał: — Po co to uczyniłem ? P ojm u 
ję  jego  zamysły. Czeka mnie w ielka chwała, 
ukoronowanie mego życia, albo... albo... w ie l
ka klęska... Tylekroć patrzyłem niebezpie
czeństwu w  oczy....

— T w oje  zw ycięstw o będzie zwycięstwem  
Kościoła m ocno skołatanego, szarpanego 
schizmami. T w oja  klęska... — kardynał sto
jący  najbliżej uderzył się palcami w  wargi, 
na znak, że zabija niewczesne słowa — nie, 
nie m ów m y o klęskach w  tw oje j obecności, 
w  obliczu tw oje j mądrości. Jesteś n iezrów 
nanym mistrzem. Jeśli znasz zamysły cesa
rza, tw ojego przyjaciela o w ilczej paszczęce. 
to je  łatwo unicestwisz. Groźne w ody w ezb
ranej rzeki obrócisz na tw ój młyn dla dobra 
wiary.

— Powiadają, że przeklęta trójca szarpie 
wnętrzności K ościoła i społeczności chrześci
jańskich.

— Dotychczasowa waśń nie przyczynia się 
do chw ały Bożej, do zjednoczenia i uzdrow ie
nia. Obecnie zostanie jeden papież — ty! A by  
w  spokoju, w ielkością umysłu wspartego łas
ką Bożą, budować, ciszyć burze, gasić pioru
ny, deptać herezje.

— Czy mi sił starczy?
Trwoga targnęła Janem X X III. Zdaw ał so 

bie sprawę, że w rogow ie czuw ają i czyhają. 
W  przełom ow ej chw ili przypuszczą atak. 
Dość wiedzą, aż nadto. Przecież jego życie, 
niezbyt bogobojne, było w yrazem  tej epoki 
grzęznącej w  ohydzie i nikczem ności ludzkiej. 
N iezwykle było bogate. Toć to najpyszniej- 
szy romans awanturniczy o tysiącu osobli
w ych przygodach! Przew ijały się rozliczne 
postacie w  spelunkach i w  pałacach. Hucza
ły wezbrane morza. Rozpościerały się lądy, 
które on z braćm i swoim i przebiegał w  po
szukiwaniu bogactwa. Jako korsarz, pirat 
napadający na okręty. Jako opryszek na czele 
dobranej grom ady dawał się w e znaki ka
rawanom  kupieckim  i łupił, ile tylko można 
było. Jako rycerz w kładający bronią stosow 
nie do okoliczności. Przez miecz, przez tru
ciznę, krew, przekupstwo odbył uciążliwą 
drogę do stolicy apostolskiej. Teraz siedzi 
nie na opoce, ale na chw iejącym  się tronie. 
Musi go um ocnić. Nie da się wysadzić. Usu
nie w spółzaw odników. W  czasie soboru ro 
zegra się bitwa o naczelne stanowisko w  
św iecie chrześcijańskim . Zagarnie władzę. 
Chw yci ster łodzi Piotrow ej.

— Za łby  się weźmiemy. Zetrze się w ola 
papieża z w olą cesarza.

— M iecz zwycięży.
— Tak pow iadasz? — Jan X X III zmierzył 

kardynała krótkim  spojrzeniem.
— No, nie zawsze, bo... Urwał strapiony 

zagadkowym  pytaniem.
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JAN W IKTOR

Papież ■ 
i 

buntownik
— M ieczem  w  rękach przekupnych n aj

skuteczniej można podeprzeć trony,
— Kiedy krzyż zawiedzie.
— Zapewne, zapewne... A le wiara w n aj

świętszą m oc krzyża winna kierować naszy
mi zamysłami.

— Nieraz zastanawiam się — starszy z kar
dynałów wmieszał się do rozm ow y — nad 
ważnością tego postanowienia. Czy wiesz na 
co siły w ażysz? T o walka nie tylko z tam
tym sam ozwańcem  o w spółzaw odnictw o w e 
włodarzeniu, ale stokróć niebezpieczniejsza, 
z chytrym  i w iarołom nym  Zygmuntem nie 
przebierającym  w  środkach, gdy idzie o żądzę 
panowania. Posiada on silne ramię. Będzie 
usiłował uczynić z ciebie narzędzie posłuszne 
jego w oli, jego am bicji.

— Zobaczym y, kto m ocniejszy. Ja też, no, 
ja  też... Pachołkiem  jego nie będę.

— Cesarz rzymski Zygm unt pragnie zm ie
nić świat chrześcijański w  kolonię swoją, a 
berłem niem ieckim  pragnie w ytyczać granice 
swego państwa.

— Papież czy cesarz?
Szkarłatny fiolet, najkorzystniejsze szaty z 

jedw abiu  i aksamitu spływ ały w śród kam ie
ni, jak  gdyby potok w ezbrany barwam i to
czył się krętym łożyskiem przez skały.

dążali ze szczytów w  dół drogą 
wiądącą do Konstancji, czekają
cej z utęsknieniem na przybycie 
najdostojniejszych gości. Już ot
w arły się bramy. Dzwony m ilczą
ce nabierały spiżowej mocy, aby 
grzm ieć najradośniejszym i głosa

mi na powitanie namiestnika Chrystusowego.
Często zatrzym ywali się. Jana X X III w i

docznie dręczyło zwątpienie, bo raz za razem 
powracał do spraw, które miały być roz
patrywane na soborze powszechnym . Jed
nakże praw dy swych zam ysłów  nie ujawniał. 
Spojrzenia kardynałów, biskupów, zauszni
ków, jeszcze mu oddanych i w iernych, spo
czyw ały na twarzy papieża, zawisały na w ar
gach, zagłębiały się w  oczach usiłując w yk 
raść tajem nicę jego  myśli i uczuć.

Wiedział, że stoją przy nim, bo w ierzą w  
jego potęgę. Jego zw ycięstw o jest ich zw ycię
stwem. A le  co będzie ju tro? Czy nie roz
pierzchną się? Szczury uciekają z tonącego 
okrętu. „G dybym  się pośliznął, to mnie roz
gniotą. G dybym  upadł, to pętlę zacisną i p ow 
loką na szubienicę. Płatni słudzy. W ielcy, 
póki ja wielki. A  ja  w ielki, wsparty ich siłą; 
ja  w yw yższony, kiedy oni dźw igają mnie do 
góry i trzym ają na swych ramionach. Gdy 
to ramię om dleje, gdy w roga siła odrąbie je ?  
Co w tedy? Św. Piotr zaparł się Mistrza. Ju
dasz sprzedał za trzydzieści srebrników. Za 
jaką kwotę w ydaliby m n ie??” Nie dał poz
nać po sobie tych ponurych myśli. Okazywał 
im twarz pogodną i wesołą.

— Doszły mnie słuchy, że na soborze w ro
gow ie podniosą bolesne zarzuty przeciw  to-

mara. SkaJu w grobow iec się zmieniła. Grzmot 
wstrząsający światem rozerwał je j tw ar
dość. Tam leży trup, wzdęty trucizną. 
Uniosły się ciężkie powieki. Oczy kogoś 
szukają. Znalazły i oparły się na Janie 
X X III. Opuchnięte, potwornie w ykrzyw ione 
wargi zadygotały. Pragnął coś w ypow iedzieć. 
W idać mozół. Zabrakło głosu. Człowiek 
umarły milczy, ale kamienie wołają. W rosłe 
w  skałę ramię dźwiga się pow oli. Opadnie.! 
Podnosi się. W skazuje — „Tyś m oim  m or
dercą” .

Kardynał kraczący złowieszczo w  czasie 
tej nieszczęsnej podróży chw ycił za uzdę 
w ierzchow ca i zbielały z przestrachu w ydy- 
szał:

— Przecież to śmierć., Igrasz z niebezpie
czeństwem !

bie. Nikczemnicy będą oczerniać stolicę apos
tolską w  tw ojej osobie.

— Połam ią sobie kły na stali. Nie taję sw o
ich dawnych „zbrodni” . Wienij miotać będą 
błoto. W ywyższony jestem ponad trony. K tó
ry. K tóryż ze św ieckich w ładców  mi dorów 
na? K tóż w  aureoli Bożej rządzi! Nie zamie
nię stolicy papieskiej w  Golgotę. Życie  milsze 
mi niż śmierć. Obronię tron m ój, powagą 
swej w ładzy obronię zagrożony kościół, po
deprę go. — Oczy jego rozbłysły i m ogły 
zdradzić prawdę, którą w  sobie taił: „Sztyle
tów  dość, trucizna tania, zdrada i nienawiść 
najchętniej złotem się karmi, złotem naj
łatw iej zasłonić oczy, zamknąć usta.”

Obecni usłyszeli tylko słowa dźwięczące 
w  ciszy. Nie pojm ow ali w łaściw ej ich treści.

— Ramię m oje ma tysiące m ieczy ludów, 
które za mną pójdą. Zwyciężę. — M oc w stą
piła w  papieża. Był podobny do lw a gotu
jącego się do skoku.

— Lis ukryty w  lw ie — zaśmiał się ktoś 
z orszaku, przysłaniając twarz ręką. — A 
m oże Ewangelia w  szponach lwa jest najsku
teczniejszym  orężem ?

— Lw a?
— Nie k łóćm y się o wyrazy... Non nobis, 

Domine, non nomis, sed nomifti Tuo da glo- 
riam.

Zdążali ku w ypadkom  nieznanym, które 
czekały w  tych w ielkich dniach pogrążonych 
w  mroku, ą oświetlonych łuną stosów czy 
pożarów. W  ich głowach kołatało się pyta
nie: „Iść dalej czy zaw rócić?”

„Zam knąć się w  niezdobytej twierdzy i spo
za m urów  tarcz oddanych mi hufców  słać na
kazy, przem awiać głosem następcy Chrystu
sa do w iernych ludów  — myślał papież. — 
Polacy mnie wesprą... Świętością dla nich 
m oje imię... Inni, jeżeli korzyści wynikną... 
Słowa Ewangelii zamienię w  dźw ięk pienią
dza... Przekupnie....”

a drodze w yłonił się głaz pot
wornych rozmiarów, m ający ksz
tałt smoka. Rumak papieża stanął 
dęba, zaczął się cofać, w ierzgać 
na krawędzi przepaści. Strzyże 
uszami, parska. Chrapy rozsze
rzone. Ślepia m iotające spojrze

nia pełne lęku. Poniesie w  zgubę! Nieostroż
ne pośliznięcie i śmierć.

— Naprzód — krzyknął Jan X X III i nag- 
* le zadrżał z przerażenia. Ściągnął w odze i w 

miejscu zatrzymał konia. W bił oczy w  prze
strzeń i pozostał bez ruchu. Z tamtej skały, 
jakby z otwartej bram y pałacu w yłoniła się 
znajom a postać, która go od dłuższego czasu 
prześladuje. Poznał. T o jego przyjaciel, dob 
rodziej. Idzie żyw y z rozpostartymi ram iona
mi. Tak w ita stęskniony o jciec um iłowanego 
syna. Słyszy słowa tylekroć powtarzane: 
„B yłem  tw oją w olą. W ładałeś moim ramie
niem. Zawsze darzyłem cię dobrem . I za co?  
Powiedz...”  Papież Grzegorz V. — Zniknęła

an X X III spiął ostrogami konia. 
Podeptać m arę! Stłamsić krzyk 
Zm iażdżyć przeklęte ram ię! Gnał 
w  dół na złamanie karku. A by 
jak  najdalej stąd. Dopaść do 
bram  miasta, ukryć się za m u
rami.

— Nie lękam  się trupów ! Zdobyw am  i 
zwyciężam, to m oje hasło. Da mibi, Domine, 
am orem contra bostes m eos — wyszeptał 
m artwiejącym i wargami, um iejącym i dotych
czas zawsze rozkazywać. — Użycz miłości 
przeciw  w rogom  moim, o, Panie! O, W szech
mogący Boże.
Rozkołysały się dzw ony ponad Konstancja. 
W ystrzeliły sztandary jak  pożar.

.... na ośle w jechał Chrystus, a tłumy obci
nały gałęzie z drzew, rw ały w onne zioła i 
rzucały na drogę, a kroczący obok wznosili 
ok rzyk i:

— Błogosławiony, który przybyw a w  imię 
Pana!

— Błogosławiony, który miłością pokonał 
zło i zw ycięża dobrem...

... najprzedniejsi rycerze prowadzili siwego 
wspaniałego rumaka przykrytego purpurą, na 
którym  jechał najdostojniejszy, a inni roz
pięli baldachim  z najcenniejszej tkaniny i 
w o ła li:

— W itaj nam, arcypasterzu.
—  W itaj nam, ozdobo Kościoła...
Jan Hus samotny, zagubiony w e wrzawie, 

w m ilczeniu patrzył na przepych pochodu. 
Gdzieś zobaczył Chrystusa zdążającego boso 
po kamienistych ścieżkach do człow ieka ży
jącego w  ucisku, aby mu zwiastować praw 
dę o miłości.

Oczy Jana X X III spotkały się też z oczyma 
buntownika.

Papież w idział tłum, ale nie w idział czło
wieka. W pysze sw ojej m yślał:

„W  moich rękach władza K ościoła nad 
światem”

„W  słow ie moim. m iłującym  człowieka, jest 
walka o jego dobro” — chciał w yrzec Jan 
Hus.

W szystkich naszych Czytelników, których zain
teresował ten początkow y fragm ent pow ieści Jana 
Wiktora pt. „Papież i buntownik” , inform ujem y, 
że książka ta ukazała sie nakładem Państwowego 
Instytutu W ydawniczego w  W arszawie w  1965 ro 
ku- Znajdu je sie też zapewne w  wielu bibliote
kach. Zapraszam y do dyskusji zarów no na temat 
tej książki Jana Wiktora jak  i innych.

Redakcja
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Religia Azteków 
-  wierzenia i zwyczaje

Religia była niegdyś takim 
czynnikiem, którego brzem ię da
w ało się odczuć wszędzie, nawet 
w  takich czynnościach, jak sport 
i zabawa lub w ojna, które w na
szym rozumieniu, nie mają nic 
wspólnego z jakim ikolwiek uczu
ciami religijnym i. Religia rządzi
ła handlem, polityką, podbojam i
i w yw ierała w pływ  na każdą de
cyzję człowieka od chw ili jego 
urodzin aż do mom entu śmierci. 
Tak właśnie było i u Azteków. 
Religia była tam najwyższą rac
ją postępowania indywidualnego
i najwyższą racją, jaką kierowa
ło się państwo. Jak w yjaśnić tę 
wszechstronność religii w  życiu 
A zteków ? Otóż Aztekow ie uw a
żali się za naród, który ma do 
spełnienia pew ne posłannictwo, 
za naród w ybrany przez Boga, 
aby zrealizował się ideał czło
wieka.

Prawdą jest twierdzenie, że b o 
gów  zrodziły bojaźń i nadzieja. 
Człowiek staje w  obliczu dziw 
nych i niepojętych zjaw isk natu
ry, czując własną nicość w obec 
sił, jakich nie rozum ie lub nie 
może opanow ać popada w  strach

lub zachwyt, inaczej m ówiąc, za
czyna uprawiać kult. I to jest 
przyczyną, że bogow ie stworzeni 
zostali na podobieństw o i wzór 
człowieka. Człowiek szukał ra
tunku w  dw óch  w ielkich sło
w ach: magia i religia.

W śród niektórych ludów  pry
m itywnych idea religijna nie 
materializuje się w  postaci Boga
o określonej osobowości. Siły na
tury w yw ołu ją strach lub zach
wyt, ale nie dochodzi do stwo
rzenia idei jakiejś istoty nadludz
kiej, która rządzi tymi siłami 
według sw oich upodobań i która 
może w yrządzić krzyw dę lub 
darzyć łaską. Natomiast każdy 
naród, który osiągnął pewien sto
pień kultury, personifikuje sw o
je  idee religijne i wyobraża so
bie bogów  jako istoty o  cechach 
ludzkich. Nawet w  religiach, któ
re doszły do koncepcji monoteis
tycznych, przetrwały niektóre po- 
liteistyczne koncepcje i praktyki 
magiczne, a nawet można zauwa
żyć istnienie m agicznych tabu, 
jak np. wiara w  feralność trzy

nastki lub praktykowanie rytów  
zainspirowanych przez religie 
politeistyczną.

Religia, jak  każde zjaw isko 
społeczne, u jaw nia się w  sposób 
jednolity dopiero wtedy, kiedy- 
kultura całego narodu staje się 
jednolita.

Książka A lfonso Caso zatytuło
w ana: „N aród słońca”  w prow a
dza Czytelnika w  specyficzny i 
tajem niczy świat. Aztekowie, któ
rych kultura stanowiła domenę 
badań- naukow ców  i historyków, 
stworzyli sobie tylko w łaściwą 
religię. Książka podzielona zosta
ła na 18 krótkich, ale bardzo in 
teresujących rozdziałów  oraz za
opatrzona jest w  słowniczek in
diańskiej term inologii religijnej. 
Piękne ilustracje stanowią dodat
kową atrakcję tej pozycji.

W  ostatnim rozdziale czytam y:
„D la Indianina z M ezoameryki 

ofiara ludzka jest głównym  
środkiem technicznym, za pom o
cą którego spodziewa się on spro
w adzić deszcz, sprawić, aby ob 
rodziła kukurydza, by skończyły 
się choroby, by o jciec lub syn 
pow rócił zdrow y z w ojn y  lub 
w ypraw y w ojennej, by żona uro
dziła zdrowe i silne dziecko. 
Człowiek sam przez się nic nie 
potrafi i nic nie może, środki 
techniczne, jakim i dysponuje, są 
bez w artości; tylko ofiara ludzka 
może skłonić bogów  do rozw ią
zania problem ów  ludzkich.

Ta głęboka religijność Indian 
meksykańskich, która zachowała 
się po dzień dzisiejszy, stanowi 
nić przewodnią w  ich historii, 
pozwala nam zrozumieć m otywy 
ich postępowania, czasami apa
tycznego, czasem aktywnego, ale 
zawsze charakteryzującego się 
stoicyzmem. Stoicyzm  ten zaś 
w ynikał z przekonania, że życie

człow ieka zależy tylko i w yłącz
nie od nieprzeniknionej w oli bo 
gów ” . Książkę tę na pew no w ar
to przeczytać.
A lfonso Caso: „N aród słońca” , W y
dawnictwo Literackie, Kraków, 1974, 
s. 100, ilustr., cena zł 30,—

CO NOWEGO W KSIĘGARNIACH?

WIECZNOŚĆ PIRAMID I TRAGEDIA 
POMPEI, W. H, B oulton, Warszawa 
1914, Iskry, s. 260, cena zł 50,—. Złota 
seria literatury popularnonaukow ej. 
Interesujący opis odkryć archeolo
gicznych w Egipcie, Palestynie, M e
zopotam ii i G recji, klasyczna już p o 
zycja popularnonaukowa z dziedziny 
archeologii. Sam autor nazwał tę
książkę rom ansem  o archeologii. Du
ża porcja  inform acji o historii, kul
turze ludów starożytnych.

DRUGA KSIĘGA ZAMACHÓW, W. B. 
Pawiok. Warszawa 1974, Iskry, s. 380, 
cena zł 30,—. Książka ukazuje sensa
cy jne spraw y naszego stulecia. Oma
wia m.in. kulisy wielu zam achów p o 
litycznych  i sensacyjnych afer, które 
zaprzątnęły uwagę opinii publicznej 
naszego wieku. P ozycja  zawiera w ie 
le dokum entalnych zdjęć.

PAMIĘTNIKI, Sarah Bernhardt. W ar
szawa 1974, Czytelnik, s. 536, cena 
zł 40,— seria „Pam iętniki kobiece51. 
Pamiętniki w ielkiej aktorki ubiegłe
go stulecia, jednej z najw ybitniej
szych postaci historii teatru, kobiety 
niezw ykłej i wręcz legendarnie sław
nej.

PETERSBURG, Andrzej Bieły. W ar
szawa 1974, Czytelnik, s. 552, cena 
zł 40,— seria „N ik e” . Pow ieść ta, 
najw ybitniejszy utwór prozatorsKi 
Biełego, należy do najciekawszych 
zjawisk literackich X X  wieku. Autor 
stworzył sugesty%vny obraz miasta w 
m om encie historycznych wydarzeń 
1905 roku.

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

Profesor 
W ilczur

— Jeżeli wypuścić tu obrąb na dwa 
centym etry to i długość będzie jak  raz.

W ilczur chrząknął:
— Hm. G dy panie już to skończą, to 

proszę mi dać znać.
— Dobrze, dobrze — w  roztargnieniu 

powiedziała Łucja. —
W ilczur wyszedł i usiadł na ganku obok 

Jemtoła, który zajęty był robieniem  pa
pierosów. Dawniej się nigdy tym nie zaj
mował. W ilczur zw ykł był sam robić pa
pierosy dla siebie, a Jem ioł zabierał z je 
go pudełka tyle, ile mu było potrzeba. Od 
czasu jednak pow rotu profesora okazało 
się, że drgająca ręka uniem ożliwiała mu 
w ykonyw anie nawet tak prostej czynno
ści. Któregoś dnia Jem ioł to zauważył i 
odtąd, nie pow iedziaw szy słowa, sam prze
jął tę funkcję.

Dawniej w idząc profesora robiącego pa
pierosy, m awiał:

—  Oto drobny szczegół, charakteryzują
cy człowieka. Myśl o przyszłości. O naj
bliższej choćby, lecz o przyszłości.
—  Czy widzisz w  tym coś złego? — pytał 
W ilczur. _

— Naturellement, sire. Czyż można mieć 
łeb wiecznie zaprzątnięty przyszł&ścią. Czy 
nie widzisz kataslrofalnych skutków ta
kiego Standpunktu?

— Przyznam ci się, że nie widzę, przy
jacielu.

— Bo nie umiesz na rzeczy patrzeć f ilo 
zoficznie, darling. Zastanów się. ludzie

myślą wciąż o jutrze. Co dzień o jutrze.
I tylko o jutrze. Dzięki temu nie dostrze
gają takiego drobiazgu, jak  dzień dzisiej
szy. Nie dostrzegają teraźniejszości. Wciąż 
żyją jutrem, a gdy to już staje się w resz
cie rzeczywistością, gdy zegar przemierzy 
odpowiednią ilość godzin i przeniesie ich 
w to jutro, już na nic nie zw racają n a j
m niejszej uwagi. Bo jak w artości w patrze
ni są w  następne jutro. Płyną koło nich 
zdarzenia, przew alają się sprawy, coś się 
dzieje. Oni tego nie m ogą widzieć, nie 
widzą, nie potrafią skupić na tym uwagi, 
bo cała ich uwaga skoncentrowana jest 
na przyszłości. G dybym  pisał monografrę 
naszych czasów, dałbym  je j tytuł: „Ludzie 
bez teraźniejszości” . W  tych warunkach 
człow iek dopiero na łożu śmierci, gdy z 
ust lekarza słyszy, że już nie ma przed 
nim żadnego jutra, dostrzega sw oje  dzi
siaj. Niestety, to dzisiaj jest m ało pocią
gające. I oto takim happy endem ‘ kończy 
się długi film  życia dwunogiej istoty poz
baw ionej upierzenia, a obarczonej bzikiem 
w pogoni za jutrem. Czy nie uważasz, 
maestro, że tkwi w  tym  paradoksalne 
m arnotrawstwo?... Czy nie sądzisz, że ten 
system egzystencji spoczywa na niezach
wianym  fundam encie kretynizm u? Jeżeli 
mi oświadczysz, że system jest doskona
łym  narkotykiem przeciw  świadomości 
prześm iardłej nudy dnia dzisiejszego, po
w iem  ci, że widzę w  tym głęboką m oral
ność. Nie na próżno lekarze przez długie 
lata w rogo się odnoszą do używania nar
kotyków  przy porodach. Musi w  tym 
tkwić jakaś racja. Czemu tedy człowiek 
rodząc sw oje dzieci ma być narkotyzowa
ny gorączkow ą myślą o przyszłości? Nie 
można być mądrym, nie znając teraźniej
szości, nie w idząc jej, ani siebie w  niej. 
Teraz już wiesz, dlaczego jestem mądrym.

Zastawszy obecnie Jemioła przy robie

niu papierosów, W ilczur zauważył z uś
miechem :

—  Ho, ho, przyjacielu. Gdzież się p o 
działa tw oja mądrość, tw ój wstręt do „sys
temu jutra” ?

Nie przeryw ając swego zajęcia Jemioł 
odpow iedział:

—  M oją m ądrość znajdziesz w jasnym 
spojrzeniu m oich pięknych oczu, a wstrę 
w  skrzywieniu m oich złotoustych warg. 
Jeżeli zaś myślisz, że zm ieniłem zdanie, 
grubo się mylisz. Po prostu zauważyłem, 
że ostatnimi czasy niedbale robisz papie
rosy, a ponieważ lubię palić porządnie 
napchane, poszedłem  na drobny kom pro
mis z przeciwnościam i życia i zrobiłem 
im małe ustępstwo.

W ilczur spojrzał na sw oją drgającą rę
kę-

— Tak... Niedbale... Masz rację przyja
cielu. Stopniowo staję się zupełnie niez
darą.

Jem ioł nieznacznie wzruszył ram iona
m i:

— I jakież stąd w nioski?
—  Smutne.
—  Nie podzielam  tego zdania. Mogę 

śmiało powiedzieć, że przeciwstawiam  się 
mu całkow icie i z najgłębszym  przekona
niem.

— Jakimże znowu poczęstujesz mnie 
sofizm atem ? —  blado uśmiechnął się W il
czur. —  Nie w m ów isz mi chyba, że utra
ta ręki, czy nogi, słuchu, czy wzroku jest 
rzeczą radosną.

Jem ioł z uwagą układał gotow e papie
rosy w  pudełku:

—  Radosną to jest złe wyrażenie. Traf
niej będzie pow iedzieć pożyteczną.

— W czymże je j pożytek?

(cdn) (86J
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Studentka z Krakowa, Graży
na M., w dowód sympatii dla na
szego tygodnika, a zwłaszcza dla 
działu „Rozmów z Czytelnikami”, 
nadesłała kilka pytań.

Czy w Kościele Polskokatolic- 
kim księża są zastępcami aposto
łów, uczniów Jezusa?

— Wszystkie katolickie zasa
dy teologiczne, a w ięc i katolicką 
naukę odnoszącą się do sakra
mentu kapłaństwa, K ościół Pol- 
skokatolicki przyjm uje w  całości. 
Bezpośrednimi następcami apos
tołów  są biskupi. K ościół Polsko- 
katolicki posiada biskupów w aż
nie w yświęconych. Oni to ..posta
nowieni są przez Ducha Święte
go, by  rządzili K ościołem  B o
żym ”  (Dz. Ap. 20, 28). Biskupi z 
kolei mocą sw ojej w ładzy sakra
mentalnej — jako następcy apos
tołów  —  święcą mężczyzn, u
przednio ochrzczonych, na kapła
nów.

Czy to prawda, że księża pol- 
skokatoliccy nie noszą sutann 
dlatego, że się żenią. Czy to praw
da, że im żony nie pozwalają no
sić sutann?

Celibat w  naszym Kościele jest 
dobrow olny, stąd małżeństwo du
chow nych jest dopuszczalne. 
Księża żenią się z partnerkami 
na odpow iednim  poziom ie kultu
ralnym i intelektualnym, toteż 
nie notuje się takich zakazów, o 
których pisze Czytelniczka, może 
przyglądająca się częstym w aś
niom małżeńskim. Ponadto w 
Kościele Polskokatolickim  stwier
dza się praktykę, powszechnie

Rozmowy

z
Czytelnikami
przyjętą m.in. również w  K oście
le Rzym skokatolickim  na Zacho
dzie, że sutanna jest traktowana 
jako ubiór liturgiczny, przyw dzie
w any tylko do ceremonii. W  ten 
sposób sutanna staje się strojem 
oficjalnym , tak jak  toga np. dla 
adwokata jest szatą tylko urzę
dową. Są wśród nas księża, także 
żonaci, którzy na co dzień chodzą 
w  sutannach; inni do ubrań cy 
w ilnych noszą białe kołnierzyki 
(koloratki). Używanie ubrań cy 
w ilnych jest podyktow ane w zglę
dami praktycznymi.

Co Kościół Polskokatolicki są
dzi o zmianie płci dokonywanej 
na Zachodzie i czy kobieta, gdy
by zmieniła płeć, mogłaby zos
tać księdzem? Czy w przyszłym 
życiu po śmierci ludzie różnić się 
będą płcią?

Zmiana płci operacyjnie u cz ło 
wieka zdrow ego i norm alnego na 
etapie współczesnej w iedzy m e
dycznej jest niemożliwa. Trzeba 
by równocześnie przeszczepiać
w iele elem entów i układów orga
nicznych. A  to sprawa o wiele 
trudniejsza, niż przeszczepienie 
serca, itd. Tzw. obojnactw o lub 
dw upłciow ość u człow ieka jest 
wadą rozw ojow ą układu rozrod
czego. Jeżeli nawet w ystępuje 
tzw. obojnactw o prawdziwe, to 
osoba w  tym  przypadku nie jest 
zdolna do rozrodu, chociaż w y 
stępują u niej dw ojakie cechy 
płciowe. O bojnactw o rzekome 
jest zaburzeniem w  zewnętrz
nych narządach płciow ych, przy 
istnieniu gruczołów  rozdrodczych 
tylko jednej płci. Jeżeli zdarzają

się operacje „zm ieniające” płeć, 
to tylko w  tych przypadkach, 
kiedy u danych osób zdecydow a
nie przeważają cechy psychiczno- 
organiczne jednej płci, a inne, 
zupełnie uboczne, stanowią o 
obojnactw ie tylko rzekomym. 
Usunięcie tych cech ubocznych, 
obecnych dla w łaściw ej istnieją
cej płci drogą operacyjną pozw a
la na „skonkretyzow anie” płci. 
Taka operacja nie zawsze dopro
wadza daną osobę do płodności.

M iła Czytelniczko! Te Tw oje 
ostatnie pytania, tak czy inaczej, 
pozostają na płaszczyźnie czysto 
teoretycznej. Radzim y we w łas
nym  zakresie poszperać trochę 
w  literaturze choćby popularno
naukowej, w której znajdziesz 
w yczerpującą odpow iedź na ten 
m edyczny temat.

Z biblijnych zapowiedzi o są
dzie ostatecznym wynika, że k ie
dyś przed Stwórcą odpowiadać 
będziemy za czyny popełnione w 
życiu doczesnym jako osoby. A 
jako osoby posiadamy również 
ciało, które ukierunkowuje naszą 
działalność — i tę grzeszną tak
że. Staniemy przed Bogiem  tacy, 
jakimi byliśmy dotąd. Zachow a
m y tę samą płeć w  ciele przem ie
nionym, w  w iecznym  trwaniu.

Czy jest grzechem ubierać się 
w stroje innej płci?

Są ludzie lubujący się, nawet 
chorobliw ie, w  strojach odm ien
nej płci. Tego rodzaju „upodo
banie” nie jest grzechem . T ole
rancja upodobań naszych bliźnich 
jest zawsze m ile widziana!

Pan Jerzy B. z Gliwic zapytuje, 
co to znaczy „Dzień Pański” w 
listach Apostoła Pawła.

Dzień Pański to nazwa przyję
ta w  nauce apostolskiej na ozna
czenie sądu ostatecznego. Chrys
tus jako Bóg w czasie sądu osta
tecznego będzie Sędzią. Do N ie
go „dzień sądu” będzie należał: 
Będzie to dzień naszego Pana. W 
Piśmie św. Nowego Testamentu 
spotykamy również inne nazwy

na oznaczenie sądu ostatecznego: 
objaw ienie się Chrystusa, przyjś
cie Chrystusa, trybunał Chrystu
sa, żniwa, dzień Chrystusa.

Nasz stały Czytelnik z Boles
ławia k. Olkusza, Pan Roman 
B. ostatnio, a zwłaszcza w okre
sie Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, który corocznie trwa 
na całym świecie od 18 do 25 
stycznia, spotyka w prasie chrześ
cijańskiej wyrażenie: ekumenicz
ny, ekumenia. Prosi bardzo o 
bliższe wyjaśnienie tych pojęć.

Wyrażenia te pochodzą z języ
ka greckiego. Słow o „oikoum ene” 
(domyślne: ge =  ziemia) ozna
cza : ziemia zamieszkała, okolica 
zamieszkania, cały świat, nasz 
świat itp. W  chrześcijaństwie spo
tykamy się z p o jęciem : sobór eku
meniczny. Jest to taki sobór, k tó
ry musi być uznawany przez 
wszystkich chrześcijan. W  histo
rii K ościoła takich soborów  było 
tylko siedem — w  pierwszym  ty
siącleciu. Używając naszego grec
kiego terminu, powiem y, że sobo
ry te uznawane są przez chrześ
cijan na całej ziemi.

G dy mówim y, że ktoś jest eku
meniczny, to mamy na myśli ta
ką osobę, która szanuje inaczej 
wierzącego, należącego do innego 
K ościoła chrześcijańskiego. K oś
cioły ekumeniczne to takie K oś
cioły, które na zasadzie w zajem 
nej tolerancji żywią do siebie 
szacunek i dążą do zjednoczenia 
wszystkich chrześcijan nie w  
oparciu o zamysł w zajem nego 
opanowania, ale z myślą, aby ca
łe chrześcijaństwo, m ające jed y 
nie tylko Chrystusa za najw yż
szego Pasterza, trw ało na za
mieszkałej ziemi (na „ekum enii” ) 
przez wszystkich ludzi, którzy 
m ają być sobie braćmi.

Bardzo serdecznie naszych mi
łych Czytelników pozdrawiamy.

KS. KAZIMIERZ BONCZAR

S łow niczek medyczny

K r u p  — inaczej dławiec, jest postacią błonicy (dyfterytu). Naloty 
błonicze powstają w  krtani i mogą doprowadzić do całkow itego je }  
zatkania i duszenia się chorego. Na krup chorują m łodsze dzieci. 
O becnie, dzięki szczepieniom  przeciw błoniczym , chorobę tę spotyka  
się rzadko.

K r z y w i c a  — rachitis, choroba angielska — w ystępuje w yłącznie 
w  okresie szybkiego w zrostu dziecka m iędzy 6 a 18 miesiącem ży 
cia. Przyczyną je j  jest awitaminoza — brak witam iny D oraz za 
małe nasłonecznienie. Choroba ta w sw ej ciężkiej postaci u nas na
leży już do rzadkości, dzięki objęciu  w szystkich dzieci opieką lekar
ską.

K w a r c o w a  l a m p a  — jest to sztuczne źródło prom ieni nadfio
letow ych. Leczniczo lampę kw arcow ą stosuje się w  fizykoterapii u 
chorych i rekonw alescentów , którym  zalecone jest nasłonecznienie. 
Prócz tego, ze w zględu na bakteriobójcze działanie je j  promieni, sto 
suje się lampę kw arcow ą rów nież w  celu w yjałow ienia sal operacyj
nych, pracowni bakteriologicznych i hal produkcyjnych w przemyśla  
farm aceutycznym .

L a m p y  l e c z n i c z e  — są to sztuczne źródła promieniowania  
cieplnego i świetlnego, używ ane w lecznictw ie fizykalnym  (w  fizyk o 
terapii). N ajczęściej stosow ane są jako źródła promieniowania nad
fioletu  i podczerwieni. Prom ienie nadfioletow e w ytw arzają lampy łu 
kow e oraz lampy kw arcow e. Lampy dla podczerw ieni są stosowane w  
ciepłolecznictw ie i mają postać lampy żarow ej z w łóknem  m etalow ym  
lub w ęglow ym . Do tego typu lamp nalepy m iędzy innym i popularna 
lampa „S ollu x” .

L a r y n g o l o g i a  — jest dziedziną m edycyny zajm ującą się cho
robam i gardła, krtani i strun głosowych. Jest ona częścią otorinola- 
ryngologii, która obejm uje rów nież schorzenia uszu i nosa.

L a r y n g o s k o p i a  — to sposób badania krtani przy pom ocy lus
terka krtaniow ego w prow adzonego do jam y ustnej pod podniebienie 
lub wziernikow anie laryngoskopem, czyli w ziernikiem  krtaniowym.

O dpow iedzi praw nika
OCHRONA CZCI

„Zostałem  posądzony o dokonanie nadużycia. A czkolw iek w toku dochodzełn 
okazało się, że jestem  niewinny — pisze do nas rozżalony Pan Piotr B. 
z Chojnowa — owa „a fera55 pozostawiła pewien cień na m oje j osobie. Zapy
tuję, czy  istnieją przepisy prawne, które zabraniałyby posądzeń o dokony
wanie nadużyć czy  innych przestępstw ’*.

Zabezpieczenie praworządności i ochrona społeczeństwa przed 
przestępstwami, to zadanie duże i trudne. W ładzom  pow ołanym  do 
ścigania w inno pom agać całe społeczeństwo. W yraz temu daje przepis 
art. 256 § 1 kodeksu postępowania karnego: „K ażdy dowiedziawszy 
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obo
wiązek zawiadom ić o tym prokuratora lub M ilicję  Obywatelską” . 
Oczywiście, obywatel dzieli się tymi w iadom ościam i, co ma. Od tego 
są organa ścigania, żeby przeprowadzić dochodzenie względnie śledz
two, czyli dojść do prawdy. Na tym  etapie może się okazać, że prze
stępstwa nie było, albo że popełnił je  kto inny. M imo to obywatel, 
który zawiadom ił MO, nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ jego 
działanie jako oparte na praw ie jest legalne.

Inna rzecz —  to rozsiewanie plotek o treści uw łaczającej, a w ięc 
także o tym, że ktoś rzekom o popełnił nadużycia. Pom ów ienie kogo
kolw iek o postępowanie lub w łaściwości, które m ogą narazić na utra
tę zaufania lub poniżyć w  opinii publicznej, jest przestępstwem (art. 
178 kodeksu karnego).

Przeciw ko sprawcy zniewagi osoba pokrzywdzona może wystąpić 
z oskarżeniem do sądu, ale nie później niż w  ciągu 3 m iesięcy od 
daty, kiedy się dowiedziała o osobie, która ją  znieważyła.

W szystkim obyw atelom  poręcza się tzw. dom niem anie niewinności. 
K ażdy Obywatel korzysta z przyw ileju  nieskazitelności póki n ie za
padnie przeciwko niemu praw om ocny w yrok skazujący. Nie godzimy 
się w ięc tu z Panem Piotrem. Skoro został uniewinniony, względnie 
prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone z powodu 
braku cech przestępstwa, nie m a żadnego cienia na jego osobie, jest
i winien być przez każdego uważany jako nieposzlakowany O byw a
tel. '
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M ały Nauczyciel
Święta Rodzina żyia w Nazare

cie. Dni upływały je j spokojnie
i chociaż były pracowite, były 
bardzo szczęśliwe. Patrzyliśmy 
już na trud św. Józefa i jego 
Pomocnika. Rodzina cieśli pam ię
tała nie tylko o pracy. Rano i 
w ieczorem  odm awiano w spólnie 
pacierze. Jeśli w  ciągu dnia zna
lazła się w olniejsza chwila, p o 
święcano ją  również na rozm owę 
z O jcem . W  Palestynie dniem 
świętym  była sobota, tak jak dla 
nas niedziela. Gdy przyszła sobo
ta — szabat, mieszkańcy Naza
retu schodzili się do domu m od
litwy zwanego synagogą. W sy

nagodze mieściła się również 
szkoła, w  której uczono religii 
oraz czytania i pisania.

Zapewne m ały Jezus był jed 
nym z najpilniejszych w  m odlit
w ie i nauce. Zasłuchany w  m ąd
re słow a kapłana — nauczyciela, 
zapominał o całym  świecie. Ser
cem i rozum em chłonął naukę o 
Bogu. Tęsknił za dniem, w  któ
rym  będzie m ógł odw iedzić Dom 
Boży w  świętym mieście Jerozo
limie. Dziś mamy kościoły w 
każdej parafii. Żydzi też mieli 
w iele dom ów  modlitwy, ale św ią
tynię, w  której składali Bogu 
ofiary, mieli tylko jedną —  w

stolicy swego kraju. Dorośli lu 
dzie mieli obow iązek przynaj
mniej raz w  roku, przeważnie na 
W ielkanoc, iść do Jerozolim y i 
uczestniczyć w  ofiarach składa
nych Bogu Izraela. Rodzice obie
cali Jezuskowi, że skoro tylko 
ukończy 12 lat, wezmą go ze so
bą na pielgrzym kę do miasta 
świętego. Gdy nadszedł dzień 
wymarszu, Jezus bardzo się c ie 
szył, ą w  czasie drogi, która trw a
ła kilka dni, ani razu nie uskar
żał się na zmęczenie. Dotrzym y
w ał kroku starszym i z zapałem 
śpiewał z nimi przepiękne pieś
ni — psalmy, ułożone na cześć 
Boga przez króla Dawida. Trud
no sobie w yobrazić radość, gdy 
zobaczył miasto święte i przekro
czył progi Domu Ojca.

M ijały święta pełne śpiewu, 
dym ów  ofiarnych i modlitwy. 
Czas w racać do Nazaretu. Józef
i M aryja, m yśląc że Jezus idzie 
przodem  z rówieśnikami, udali 
się w  podróż powrotną. Dopiero 
w ieczorem  na postoju spostrzeg
li sw oją pom yłkę. Nie było Je
zuska ani wśród kolegów, ani 
wśród krewnych i znajomych. 
Józef i M aryja nie zważają na 
ciem ności nocy. Pełni trw ogi i 
obaw  o sw oje dziecko w racają do 
Jerozolimy i w  ciągu trzech dni 
przetrząsają miasto. Bez rezulta
tu. Zrozpaczeni udają się jeszcze 
do świątyni. Jeden z kapłanów 
w idząc ich zmartwienie zapytał 
c /e g o  szukają. Gdy mu wyjaśnili, 
popatrzył na nich z zaciekawie
niem i szacunkiem i pow iedział:

— Jest tu od trzech dni m a
lec, który rozm awia z naszymi 
uczonymi. Chłopiec wyjaśnia im 
Pismo święte, a starcy zdum ie

w ają się, .skąd taką m ądrość ma 
ten chłopiec. M oże to wasz syn? 
P ójdźcie!

Zaprowadził ich do jednej z sal 
zatłoczonej do ostatniego miejsca. 
Sędziwi kapłani i uczeni w  P iś
mie siedzieli półkolem  na ła 
wach, inni stali w  zbitej groma 
dzie pod ścianami. Cisza panow a
ła jak na najciekawszej lekcji, bo 
właśnie przemawiał Chłopiec. 
Stał na stołku przeznaczonym dla 
nauczyciela i dźwięcznym  głosem 
odpow iadał na kolejne pytanie 
dotyczące Biblii. Pomruk podzi
wu i aprobaty rozszedł się po sa
li. —  Przemawia tak, jakby sam 
był autorem Pisma świętego! — 
rzekł starzec z długą siwą brodą.
— To prorok! Bóg przemawia 
ustami Dziecka! — w ołali inni.

W  tym m om encie M aryja prze
cisnęła się przez tłum uczonych 
m ężów i uchw yciła Jezusa w  ra
miona. —  Synu! —  zawołała w ię
cej z radością niż. z wyrzutem. — 
Cóżeś to uczynił? Oto o jciec 
tw ój i ja  bolejąc szukaliśmy cie
bie.

Jezusek popatrzył na sw oją 
Matkę i chcąc ją  uspokoić po 
w iedział:

— Czy nie wiedzieliście, że w 
tym, co jest O jca mego, ja m u
szę być?

Natychmiast jednak pożegnał 
uczonych i kapłanów, w rócił z 
rodzicami do Nazaretu i był im 
posłuszny.
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Odgadnij wyrazy i wpisz je pod cyframi, na
stępnie przenieś literki do kratek prostokąta 
zgodnie z ich numeracją. Rozwiązaniem będzie 
odpowiedź na pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? 
Odczytasz ją w prostokącie.

a) Nakrycie głowy chłopca
b) Inaczej walka
c) Nosisz ją na karku
d) Ulepiony ze śniegu
e) Popularny ow oc w Polsce
f) Jeden z darów ofiarowanych przez Mędr

ców w  stajence Bożej Dziecinie
g) Byli w niej Staś i Nel
h) Krzew dziki podobny do róży
i) Mały Benedykt
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Pieśń pątników

Ucieszyła mnie wieść pożądana:

Pójdziem do Domu naszego Pana! 
Jerozolimo, w twym świętym progu 
Dajmy cześć Bogu!

Jerozolima —  dom nasz, Dom Boży, 
Budowa jego co dzień się mnoży, 
Kędy ma słynąć słodka swoboda 
I braci zgoda.

Tam pokolenia przyjdą gromadnie,

Przed Panem każdy w pokorze padnie, 
Iszcząc swe śluby i śluby owe —  

Izraelowe.

Tam w świętej sieni codziennie siędą 
Pocześni starce, sądzić lud będą.

Tam się Dawida domem zaszczyca 
Trwała stolica.


