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Go sprawia, 
że ludzie garną się 
do Kościoła?

Na zdjęciach: fragment uroczys
tości parafialnej w Kotłowie, u 
dołu —  wierni polskokatolickiej 
parafii w Dąbrówce.



16 maja 1976 r. — IV Niedziela po Wielkanocy

LEKCJA z listu Św. Jakuba Apostoła (1, 17—21). Najmilsi! W szelki 
dar dobry i każda wzniosła łaska z w ysoka pochodzi, zstępuje od 
O jca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zm ienności. 
Bo z własnej w oli zrodził nas słow em  prawdy, abyśm y byli niejako  
początkiem  stw orzenia Jego. W iecie to, bracia m oi najmilsi! A  niech  
każdy człow iek będzie skory do słuchania, a pow olny do m ówienia  
i pow olny do gniewu. Bo gniew  człow ieka nie w ypełnia sprawiedli
w ości Bożej. Dlatego też, odrzuciwszy w szelką nieczystość i nadmiar 
złości, przyjm ujcie z  łagodnością słow o w  was w szczepione, które 
m oże zbaw ić dusze wasze.

EW AN G ELIA według Sw. Jana (16, 5— 10). Onego czasu rzekł Je-, 
zus uczniom  sw oim : Idę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie

pyta m nie: Dokąd idziesz? A le, żem  to wam powiedział, sm utek na
pełnił serca wasze. L ecz ja  praw dę wam m ów ię: L epiej dla was, 
żebym  odszedł, bo jeżeli nie odejdę, P ocieszyciel nie przyjdzie do 
was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. I gdy On przyjdzie, przekona  
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu m ów ię, że 
nie w ierzą w e mnie, o sprawiedliwości, bo idę do O jca i już mnie 
nie u jrzycie, i o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony. 
W iele jeszcze  mam wam pow iedzieć, ale teraz znieść nie m ożecie. 
L ecz gdy przyjdzie Duch prawdy, nauczy was w szelk iej prawdy. Bo 
nie od siebie m ów ić będzie, ale cokolw iek usłyszy, pow ie, i co ma 
nadejść, oznajm i wam. On m nie uwielbi, bo z m ego w eźm ie, a wam  
oznajmi.

Pocieszyciel 

przekona świat
Ewangelia ubiegłej niedzieli 

zawierała zapowiedź podwój
nego odejścia Chrystusa. Jezus 
przygotowywał się do przekro
czenia jakby dwu bram: bramy 
śmierci, i to śmierci krzyżowej, 
by po niedługim czasie —  o
kreślonym w niektórych star
szych wydaniach Pisma święte
go pięknym słowem „maluczko”
—  wrócić do życia w ciele oraz 
bramy niebieskiej — po zasłu
żoną pełnię chwały na łonie Oj
ca niebieskiego w momencie 
wniebowstąpienia. Czytany dzi
siaj wyjątek Dobrej Nowiny 
powtarza zapowiedź odejścia do 
Ojca, ale by pocieszyć Aposto
łów zasmuconych na myśl o o
dejściu Pana i Mistrza, Jezus o- 
obiecuje przysłać Ducha Świę
tego.

Przyłączmy się do uczniów 
słuchających wypowiedzi Zba
wiciela, ale okażmy większe 
zrozumienie, by i nam Jezus nie 
musiał powiedzieć z cieniem 
przygany: „Jeszcze wiele mam 
wam przekazać, ale teraz pojąć 
nie możecie!” Nie wymawiajmy 
się od pilnego przygotowania 
serc i umysłów na tchnienie 
Ducha Bożego tym, że Pocieszy
ciel już raz zstąpił na Matkę 
Najświętszą i Apostołów, a my 
jedynie szykujemy się do ob
chodów kolejnej pamiątki tego 
zdarzenia podczas Zielonych 
Świąt za dwa tygodnie. Z zapo
wiedzi Zbawiciela widać do
kładnie, że Duch Boży będzie 
działał nie tylko w czasach apo

stolskich, w momencie narodzin 
Kościoła.

To prawda, że w pierwszym 
rzędzie przyjdzie pocieszyć gru
pę naocznych świadków życia i 
dzieła Zbawiciela, przyjdzie 
przypomnieć im wszystko, co
kolwiek słyszeli z ust Mistrza, 
przyjdzie oczyścić ich wiarę z 
wszelkich wątpliwości, by roz
paleni miłością i uwielbieniem 
dla swego Nauczyciela poszli na 
cały świat głosić Jego — Boga
— Jezusa Chrystusa naukę w 
Duchu Bożym. „On, Duch praw
dy, nauczy was wszelkiej 
prawdy, bo nie sam od siebie 
mówić będzie, ale cokolwiek us
łyszy, opowie i co przyjść ma, 
oznajmi wam. On mnie uwiel
bi, albowiem z mego weźmie, a 
wam opowie. Wszystko, cokol
wiek ma Ojciec, moim jest”. 
Chrystus jakby stara się w tych 
słowach podkreślić, iż nauka, 
którą Duch Święty ogłosi, nie 
będzie jakąś inną, różną od 
nauki słyszanej z ust Jezusa. 
Duch Boży nic od siebie nie bę
dzie mówił, jedynie powtórzy z 
mocą to, co Mu Syn Boży na
każe.

Jakże głęboka nauka płynie z 
tej wypowiedzi Chrystusa dla 
Apostołów i dla wszystkich gło
sicieli Słowa Bożego! Sam Duch 
Przenajświętszy, posłany od O j
ca przez Syna, jest wzorem, jak 
mają wypełniać swą misję wszy
scy posłannicy Chrystusa. Iluż 
złotoustych kaznodziei umilkło 
by ze wstydem, gdyby wzięli

sobie do serca te słowa, zwłasz
cza ci, którzy szermując teksta
mi Pisma świętego udowadniają 
dogmat nieomylności jednego 
człowieka; ci, którzy używają 
nauki cichego Nauczyciela z Na
zaretu jako środka do zdobycia 
własnej ziemskiej chwały i for
tuny materialnej; ci, którzy lu
bią długie suknie i pozdrowie
nia, nakładają na innych cięża
ry, a sami nie mają zamiaru ich 
dźwigać...

Zaraz! — Przecież takie za
rzuty stawiał Jezus faryzeu
szom! Czemu tak niewiele w 
porównaniu z przeciwnikami 
religijnymi Chrystusa zmienili 
się na lepsze Jego kapłani? Od
powiedź adekwatna może być 
tylko jedna. —  Nie słuchają 
nauki Ducha Świętego i nie są 
posłuszni Jego natchnieniom, 
lecz kieruje nimi pycha, chci
wość i reszta grzechów głów
nych. Czemu Bóg toleruje na
jemników w odzieniu pasterzy, 
samouwielbiających się, apo

dyktycznych pyszałków, pomia
tających ludźmi, jak dawni pa
nowie swoją służbą?

Bóg pozwala na tak karyka
turalne zniekształcenia idei ka
płaństwa Chrystusowego, by 
według słów Zbawiciela Duch 
Boży mógł przekonać również 
nam współczesny świat „o grze
chu, o sprawiedliwości i sądzie”.
0  grzechu, bo nie wierzą we 
mnie — woła Jezus. Cóż może 
być gorszym grzechem, niż fałsz
1 obłuda przy ołtarzu, w konfes
jonale, kiedy czyny przeczą sło
wom, a słowa myślom?

Tacy ludzie, choćby nosili fio
letowe sutanny i misternie rzeź
bione krzyże, już zostali osądze
ni według sprawiedliwości i Je
zusa nie zobaczą.

A my, czy pozwalamy dzia
łać Duchowi Bożemu w naszej 
duszy, by On sam mógł nas 
zawsze przekonać co dobre, a co 
złe?

KS. ALEKSANDER BIELEC
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Bp M a k s y m i l i a n  Rode

„Polonia Amerykańska dla Kraju pod okupacją 
hitlerowską”

Pod takim tytułem Stefan Ciesiel
ski opublikował na łamach magazy
nu historycznego „Mówią wieki” (nr 
1/76, s. 24— 27) artykuł, w którym 
napisał „parę słów o Polonii” oraz 
bardzo zwięźle przedstawił pomoc, 
jakiej Polonia amerykańska udzie
liła w czasie ostatniej wojny Pola
kom: jeńcom wojennym, internowa
nym, uchodźcom cywilnym, żołnie
rzom Polskich Sił Zbrojnych oraz 
ludności w okupowanym kraju” . W  
zasadzie autor słusznie i rzeczowo 
stwierdza, że ta pomoc, o której 
pisze, była mimo wszystko mała. 
Powołuje się przy tym na wypo
wiedź dra Franciszka Świetlika, pre
zesa Rady Polonii Amerykańskiej, 
który sam przyznał, „że zarówno 
wielkość jak i zawartość wysłanych 
do Polski paczek mogły mieć tylko 
znaczenie symboliczne, moralne. Is
totnie były one kroplą w morzu po
trzeb”. Również trafnie ocenia 
przyczyny udzielania tak małej po
mocy, pisząc: „Wydaje się, że nie
małą rolę odegrały również czynni
ki subiektywne, w tym także poli
tyczne wynikające ze zdecydowa
nej niechęci zachowawczego kie
rownictwa Rady Polonii Amerykań
skiej wobec rewolucyjnych prze
mian społeczno-gospodarczych do
konujących się na ziemiach pol
skich. Jakże inaczej można wytłu
maczyć ponad półtoraroczne zwle
kanie z uruchomieniem pomocy dla 
ludności wyzwolonych przez Armię 
Radziecką i ludowe Wojsko Polskie 
ziem naszego kraju, podczas gdy w 
tym czasie szeroko obejmowano jej 
zasięgiem uchodźców i emigrantów 
politycznych” . I gdyby autor nie 
wymieniał nazwisk i nazw insty
tucji, które tę pomoc organizowały 
i ją realizowały, można by o tym 
artykule na łamach naszego tygod
nika nie pisać. Ale Stefan Ciesiel
ski poza m.in. pp. Świetlikiem i 
Rozmarkiem z Rady Polonii Amery
kańskiej i samą Radą, oraz poza 
Związkiem Narodowym Polskim w 
Chicago i Związkiem Polek w Chi
cago, pisze wyraźnie o Zjednocze
niu Polskim Rzymskokatolickim, o 
przedstawicielach polonijnego Koś

cioła katolickiego, o polonijnym 
Kościele oraz stwierdza, że „oprócz 
Rady Polonii Amerykańskiej zasłu
gi na polu akcji ratunkowej poło
żyć miała także hierarchia Kościoła 
Rzymskokatolickiego, która stwo
rzyła Ogólno-Amerykański Komitet 
Biskupów niosący pomoc duchow
nym i instytucjom charytatywnym 
prowadzonym w kraju przez Koś
ciół” (idzie tu z pewnością o Koś
ciół rzymskokatolicki). Nie analizu
jąc i nie oceniając ani ilości, ani ja
kości pomocy udzielanej Polsce i 
Polakom w czasie okupacji hitle
rowskiej pr/ez Kościół rzymskoka
tolicki i jego instytucje w Amery
ce, w imię prawdy trzeba jednak 
stwierdzić, że z pomocą okupowa
nej Polsce i cierpiącym Polakom i 
to procentowo biorąc dużo większą 
niż Kościół rzymskokatolicki w A
meryce pospieszył i jej systema
tycznie udzielał zarówno przez la
ta okupacji, jak i zaraz po wyzwo
leniu i przez szereg lat odbudowy, 
P o l s k i  N a r o d o w y  K a t o l i c 
ki  K o ś c i ó ł  w Ameryce i Kana
dzie wraz z Polsko-Narodową Spój
nią i Towarzystwami kościelnymi i 
przykościelnymi. Być może Stefan 
Ciesielski tę pomoc zamknął w po
jęciu Kościoła polonijnego? Ale 
przecież takiego kościoła nie było 
i nie ma! Skoro zaś wyraźnie pisze
0 pomocy Kościoła rzymskokatolic
kiego, trzeba w imię prawdy napi
sać, że tej pomocy udzielał też 
Polski Narodowy Katolicka Kościół 
w Ameryce. Czynimy to niniej
szym, chociaż tylko fragmentarycz
nie i ogólnie.

Polski Narodowy Katolicki Koś
ciół w Ameryce i Polsko-Narodowa 
Spójnia jako jego jakby ramię 
świeckie już niemal 80 lat służą 
Polakom w Ameryce i Kanadzie za
równo posłannictwem i posługiwa
niem religijnym, jak i narodowym
1 społecznym. W  kręgu oddziaływa
nia Kościoła Narodowego i Spójni 
było i jest w Ameryce i Kanadzie 
ok. pół miliona Polaków; nie duży 
to procent w stosunku do Polaków 
będących w sferze działania Kościo
ła rzymskokatolickiego w Ameryce.

A jednak mimo rozlicznych włas
nych potrzeb Kościół Narodowy w 
Ameryce i Spójnia oraz cały szereg 
polsko-narodowych katolickich or
ganizacji kościelnych i przykościel
nych od swojego powstania pamię
tały również o swoich Rodakach w 
starej Ojczyźnie, zwłaszcza pamięć 
ta była żywa o nich w czasie dru
giej wojny światowej. Uzewnętrzni
ła się ona w stosunku do Polaków 
w kraju i poza nim k o n k r e t n ą  
p o m o c ą  indywidualną i zbiorową, 
pomocą udzielaną Polakom gdzie to 
tylko i jak to tylko było możliwe, 
jak również przez wiele lat po woj
nie udzielaną pomocą w odbudowie 
zniszczonego kraju i zagospodaro
wywaniu się najbardziej poszkodo
wanym.

Na temat bezpośredniej pomocy 
naszego Polskiego Narodowego Ka
tolickiego Kościoła w Ameryce i 
Kanadzie na rzecz Polaków w cza
sie wojny znajdujemy taką krótką, 
ale jakże wymowną relację, w pra
cy wydanej z okazji złotego jubileu
szu ks. biskupa Leona Grochowskie
go, Pierwszego Biskupa Polskiego 
Narodowego Katolickiego Kościoła 
pt. „W  służbie dla Boga, Ojczyzny i 
Ludu”. Oto jej treść: „Podczas 
strasznej ostatniej wojny, kiedy ty
siące Polaków rozbitków wojen
nych wyciągało ręce do Polonii w 
Stanach Zjednoczonych, Ks. Bp L. 
Grochowski organizuje Towarzys
two pod nazwą —  Plutony Dobrego 
Samarytanina. Kto z polskich jeń
ców wojennych w Niemczech nie 
zna tej nazwy? Kto nie zna tej or
ganizacji humanitarnej i jej zało
życiela? T y s i ą c e  paczek żywnoś
ciowych i z odzieżą płynęło dla 
polskich jeńców, które przypomina
ły im imię tego szlachetnego serca. 
Paczki te na pewno uratowały wiarę 
w człowieczeństwo w niejednym 
przepełnionym zwątpieniem umyś
le. Zakupiony ambulans dla Polski 
przez organizację Plutonów Dobre
go Samarytanina świadczy w cząst
ce o dobrej pracy tej organizacji” .

dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

„Polonia Amerykańska 
dla Kraju pod okupacją hitlerowską”

Bp M a k s y m i l i a n  Rode

W następnym numerze „Rodziny’' 
zamieścimy reprodukcję archiwalnej 
fotografii, przedstawiającej Pierw
szego Biskupa Dra L. Grochowskie
go, który dokonuje przeglądu 
skrzyń, zawierających różnego ro
dzaju potrzebne materiały odzieżo
we, żywność, lekarstwa itd., przed 
ich wysyłką do i dla Polaków inter
nowanych i więzionych przez hitle
rowców w różnych państwach pod
bitej wtedy Europy; takich przesy
łek było wiele. Służył też pomocą 
nasz Kościół Narodowy w Ameryce 
Polakom —  uchodźcom, którzy zna
leźli się w Ameryce, Kanadzie, czy 
w innych wolnych państwach, cho
ciaż ta pomoc była raczej bardziej 
indywidualnie traktowana i udzie
lana.

Trzeba podkreślić, że do niesienia 
pomocy zbiorowej jak i indywidual
nej Polakom i Polsce w czasie 
strasznej okupacji hitlerowskiej za
chęcali stale biskupi narodowi i ka
płani w Ameryce i Kanadzie, a czy
nili to w kościołach z ambon, na ze
braniach organizacji kościelnych i 
przykościelnych, a również w radiu 
w Chicago w programie radiowym 
Kościoła Narodowego, którego to 
programu inicjatorem i długoletnim 
wykonawcą był Bp L. Grochowski 
(od 1937 r.); program był emitowa
ny w każdą niedzielę po południu (o 
godz. 15,30). Tę pomoc dla Polaków 
inspirował też i ją bardzo gorąco 
popierał Organizator Kościoła Na
rodowego ks. biskup F. H o d u r, 
wszelako ze względu na sędziwy 
już wtedy wiek i słaby stan zdro
wia nie mógł w tej akcji brać bez
pośredniego udziału. Jednakże już w 
grudniu 1945 r. dotarł do Warsza
wy list Pierwszego Księdza Biskupa 
Fr. Hodura, skierowany do ówczes
nej Rady Kościoła Narodowego w 
Polsce, w którym m.in pisał, ,,że 
wybiera się do Polski, aby na zie
mi ojczystej złożyć Wszechmogące
mu cześć i dziękczynienie, iż poz
wolił nam przeżyć tę tragedię dzie
jową i Ojczyznę wolną oglądać...

Kościół Narodowy w Ameryce —  
pisał dalej bp Hodur —  „ p o ś p i e 
s z y  z p o m o c ą  najbiedniejszym 
w Polsce, aby niejedną łzę otrzeć i 
ulżyć ciężkiej doli”’ (Por. Posłannic
two, r. 14,1, str. 6).

I znowu poza wpierw indywidual
ną pomocą, przesyłaną przez Pol
ski Narodowy Katolicki Kościół w 
Ameryce Kościołowi Narodowemu 
w Polsce, Jego kapłanom i wier
nym, została zorganizowana stała 
pomoc, ciągnąca się przez wiele lat, 
a realizowana głównie przez insty
tucje PNKK: 1) Polish National Ca- 
tholic Church Relief and Resettle- 
ment Center oraz 2) American Po
lish National Relief for Poland. O 
tych instytucjach tak pisze Hiero
nim Kubiak w swojej naukowej 
pracy, wydanej przez Polską Aka
demię Nauk. Oddział w Krakowie, 
pt. Polski Narodowy Kościoł Kato
licki w Stanach Zjednoczonych A- 
meryki w latach 1897— 1965, jego 
społeczne uwarunkowania i spo
łeczne funkcje (Wrocław-Kraków- 
Warszawa 1970) na s. 190— 191: 
„Obie instytucje powstały po 1956 
roku. Pierwsza z nich udzieliła sku
tecznej pomocy grupie emigrantów 
polskich w Europie, zwłaszcza by
łym pracownikom tzw. amerykań
skich kompanii wartowniczych, w 
uzyskaniu przez nich prawa wjazdu 
i osiedlenia się w Stanach. Korzys
tając z pomocy Church World Ser- 
vice Polish National Catholic Relief 
and Resettlement Center sprowadził 
do Stanów Zjednoczonych około
1 000 osób, znalazł im pracę, miesz
kania oraz udzielił pierwszej pomo
cy przy zagospodarowywaniu się... 
Druga instytucja —  American Po
lish National Relief for Poland —  
nawiązała do tradycyjnych form
pomocy rodakom ze Starego Kraju. 
Dzięki staraniom tej instytucji w 
Departamencie Stanu Kościół Naro
dowy uzyskał dostęp do federalnych 
nadwyżek żywnościowych (tzw.
„U.S. Surplus”), zwolnienie od po
datków za wywożone towary oraz

bezpłatny transport oceaniczny, 
pod warunkiem, że 15— 30% wysy
łanych towarów pochodzić będzie 
ze zbiórki przeprowadzonej wśród 
wyznawców Kościoła. W później
szym okresie A.P.N. Relief for Po
land otrzymała poparcie ze strony 
C.A.R.E. oraz Światowej Rady Koś
ciołów. W tym samym czasie do 
akcji przyłączyło się około 18 polo
nijnych organizacji, m.in. fundacje: 
Kościuszkowska i Pułaskiego, polo
nijna prasa, programy radiowe pol
skie oraz osoby prywatne. Była to 
niewątpliwie jedna z największych 
akcji pomocy potrzebującym w Pol
ce, przede wszystkim dzieciom, ja
kie przeprowadziła Polonia amery
kańska w ostatnich dziesięciole
ciach” .

Niniejszą notatką pragnęliśmy do 
artykułu Stefana Ciesielskiego do
powiedzieć, że w tzw. kościele po
lonijnym w Ameryce, pomagają
cym Polsce i Polakom w czasie o- 
kupacji hitlerowskiej w Polsce na
leży znaleźć również poczesne miej
sce —  i to wyraźnie nazwać —  dla 
Polskiego Narodowego Katolickie
go Kościoła w Ameryce, oraz pod
kreślić to, że i po wojnie, i aktualnie 
dzisiaj Kościół Narodowy w ogóle, a 
zwłaszcza Kościół Narodowy w Pol
sce, czyli Kościół Polskokatolicki 
właśnie dlatego, że Polska, odzys
kawszy wolność głównie dzięki 1 u- 
d o wi ,  który był i jest substancją 
naszego Narodu, i stawszy się u- 
strojowo i ideologicznie l u d o w ą  
—  była i jest nam bardzo bliska, 
najbliższa po B o g u .  Pomagaliśmy 
J e j i pomagamy ile sił i gdzie i jak 
to jest możliwe, bo pomagając na
szej Ludowej Ojczyźnie —  pomaga
my przecież całemu Narodowi, a 
więc i sobie! I postawa taka nie tyl
ko jest zgodna ze społeczną ideolo
gią Pisma św. Nowego Testamentu, 
ale ideologia społeczna Nowego Tes
tamentu takiej postawy żąda od 
chrześcijan, którzy chcą być w zgo
dzie z chrześcijaństwem jawiącym 
się właśnie z kart Nowego Testa
mentu.

4



Św. Bazyli Wielki -  biskup, teolog i społecznik
Sw. Bazyli, brat jego Grzegorz 

z Nyssy oraz ich przyjaciel Grze
gorz z Nazjanzu byli biskupami 
w  K appadocji (Azja Mniejsza). Ci 
trzej m ężowie złączeni więzami 
serdecznej przyjaźni, odznaczyli 
się na polu nauki i diałalności 
kościelnej. W  uznaniu dla ich 
zasług nazwano ich „trzem a w iel
kimi K appadocjanam i” .

Dwaj bracia (Bazyli W ielki i 
Grzegorz z Nyssy) byli synami 
zamożnych rodziców  chrześcijań
skich z Cezarei K appadockiej. 
Ich o jciec by ł nauczycielem  w y 
mowy. Cała rodzina odznaczała 
się szczerą pobożnością i zam iło
waniem do życia kontem placyj
nego. Nie należy się w ięc dziwić, 
że ich matka Emmelia, babka 
M akryna, brat Piotr —  który był 
biskupem Sebasty — oraz sios
tra M akryna odbierają w  chrześ
cijaństw ie cześć należną świętym.

Bazyli urodził się w  Cezarei 
Kappadockiej w  roku 329. Bar
dzo staranne wykształcenie teo
logiczne otrzym ał w  Cezarei P a 
lestyńskiej i w  K onstantynopo
lu. W  filozofii i retoryce kształ
cił się w  Atenach. W tym  okre
sie zaprzyjaźnił się z Grzegorzem 
z Nazjanzu, która to przyjaźń 
przetrwała przez całe ich życie. 
Jak wspom inają ich biografow ie, 
nie rozstawali się nigdy. O by
dwaj „znali tylko dwie drogi: 
jedną do kościoła, drugą do szko
ły” . Przez pewien czas po zakoń
czeniu studiów  pracuje jako nau
czyciel retoryki. Rychło jednak

porzucił ten zawód. Przyjął 
chrzest, a następnie w  latach 
360— 361 odwiedzał klasztory Sy
rii, Palestyny i Egiptu, by oprócz 
wykształcenia teoretycznego zdo
być również praktyczną mądrość 
życiową. W krótce też w ybiera 
życie zakonne i zamieszkuje w 
klasztorze, gdzie już wcześniej 
znalazła się jego matka i bab
ka — razem z m łodszym  bratem 
Grzegorzem oraz przyjacielem  
obydw óch, Grzegorzem  z Nazjan
zu. Praktycznym  ow ocem  jego 
pobytu w samotności był w ybór 
z pism Orygenesa tzw. „P h ilo- 
kalia”  oraz dwie reguły zakonne 
stanowiące podstawę życia w spól
nego zakonów  K ościoła W schod
niego.

O koło roku 364 Bazyli przyjął 
święcenia kapłańskie, zaś w  ro
ku 370 został biskupem ; począt
kow o był pom ocnikiem  biskupa 
Euzebiusza z Cezarei K appadoc
kiej, w krótce zaś został jego na
stępcą. W ładając bardzo wielką 
pod w zględem  terytorialnym  die
cezją, wykazał Bazyli swe nie
przeciętne zdolności w  wielu k ie
runkach.

Jako biskup okazał się nie
złom nym obrońcą wyznania w ia
ry uchw alonego na Soborze P ow 
szechnym w  Nicei (325) i praw 
Kościoła. Obok usprawnienia or
ganizacji i dyscypliny kościelnej 
(przyczynił się do likw idacji sy- 
monii, czyli kupowania godności 
kościelnych), w prow adził porzą
dek do liturgii i życia zakonne-

dokończenie na str. 6

* * *

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA (39)

A
Zrazu wszelako Szkoła ta po prostu uczyła religii chrześci
jańskiej, katechizmu, przygotow ując swoich słuchaczy do 
przyjęcia chrztu św., a już ochrzczonych pogłębiając ich w ia
dom ości. Pod koniec zaś II w. poczęła nadto grom adzić uczo
nych i, obok  elementarnego kursu katechetycznego dla począt
kujących, je j profesorow ie bronili naukow o chrześcijaństwa 
i w ykładali je, stosując ów cześnie znane metody naukowe 
i w prow adzając zarówmo własne now e metody, zwłaszcza 
alegorycznego (-»• alegoria) interpretowania Pisma św. i w  
jego świetle ówczesnych kierunków filozoficznych i reali
zując now y program  studiów i w ykładów ; dbali o w ysoki 
poziom  nauczania i dyskusji. W ykładano tu: filozofię, dia- 
lektykę, matematykę, kosm ologię, teologię, etykę i analizo
wano, również w  dyskusjach publicznych, systemy filozo
ficzne (coś w  rodzaju obecnej historii filozofii). Biorąc za 
punkt w yjścia i oparcia Pismo św. Starego i Nowego Te
stamentu w zorow ano się tu też głów nie na filozofii stoików, 
Platona, Filona, a później i Plotyna. Celem była zarówno 
obrona chrześcijaństwa przed atakami i zarzutami ów czes
nych pogańskich i żydowskich uczonych i kierunków filo 
zoficznych, jak  i pozytywnie systematyczne kształtowanie 
chrześcijaństwa: chrześcijańskiej teologii i chrześcijańskiej 
filozofii; był to w ięc kierunek i apologetyczny i naukowo 
systematyzujący chrześcijaństwo całościowo. G łównym i 
uczonymi tej szkoły, w  naszym rozum ieniu była to p ierw 
sza W yższa Chrześcijańska Szkoła Filozoficzno-Teologiczna, 
nazw ijm y ją Chrześcijańską Akademią F ilozoficzno-Teolo
giczną, by li: w spom niany już Pantaenus, dalej ->  Klemens 
Aleksandryjski i Orygenes. W Akadem ii tej uprawiano, 
jak już wspom niano w yżej, własną m etodę egzetyczną (->- 
Biblia), w edług której to metody inspiracja czyli natchnie
nie Ducha św. obejm ow ało w yrazy nie zaś, jak  to czyniła 
np. ówczesna podobna Szkoła w  Antiochii, tylko m niej zna
na i pewnie będąca na niższym poziom ie dydaktyczno-nau
kowym, jedynie ogólnie problem y, sprawy w iary i m o
ralności. W skutek jaskraw o pojętego alegoryzmu (->■ alego
ria) i m istycyzmu m.in. głoszono w  pojm ow aniu Trójcy

św. raczej ->  subordynacjanizm , a ->  m onofizytyzm  w  p o j
mowaniu Jezusa Chrystusa. Tw órcą tych poglądów  i i. był 
głównie -»■ Orygenes. Orygenes po opuszczeniu Aleksandrii, 
skąd musiał po prostu uciekać wskutek zatargu ze swoim 
biskupem, udał się do Cezarei i tu założył podobną Szkołę 
i wspaniałę bibliotekę (w 233 r.). W  Aleksandrii po w yjeź- 
dzie Orygenesa począł się odradzać a potem  i krzewić orto
doksyjny kierunek chrześcijański zarówno w  teologii w  ogó 
le, a w  szczególności w  egzegezie Pisma św. W  tej now ej, 
pow iedzm y odrodzonej, Katechetycznej Szkole A leksandryj
skiej zasłynęli: Atanazy, -*■ Bazyli Wielki, -*■ Grzegorz
z Nyssy, — Grzegorz z Nazjanzu, -*■ Cyryl A leksandryjski i i.

Aleksandrianie —  to Żydzi m ieszkający w  Aleksandrii i w  
ogóle w  Egipcie w  ostatnich wiekach ery przedchrześcijań
skiej iw  pierwszych w iekach ery chrześcijańskiej, którzy, 
będąc w yznaw cam i mozaizmu, ulegli w pływ om  zarów no filo 
zofii i kultury greckiej, jak  i w ierzeniom  wschodnim , zwłasz
cza perskim. Pod ich w pływ em  m.in. przede wszystkim 
Żyd Filon z Aleksandrii (ur. ok. 2a— 20 r. przed Chr., 
zm. 50 r.), chcąc pogodzić w ierzenia i poglądy filozoficzne 
pogańskie, zwłaszcza greckie, z poglądam i Starego Testa
mentu, w ykoncypow ał now y kierunek filozoficzno-teologicz
ny -*  gradualizm. A  już dużo w cześniej w  celu m.in. zazna
jom ienia nie tylko ogółu Żydów  m ów iących w tedy głównie 
po grecku, ale zwłaszcza i G reków  ze Starym Testamen
tem aleksandryjscy uczeni żydow scy zaczęli w pierw  bardzo 
jaskrawo alegorycznie (~v alegoria) go interpretować, wresz
cie  przetłumaczyli go w  całości na j. grecki; jest to  tzw. -> 
Septuaginta (powstała m iędzy 250 a 150 r. przed Chr.).

Aleksejew Piotr A leksejew icz — (zm. 1801) —  protojerej -> 
soboru Archanioła w  M oskwie, znany liturgista i rosyjski 
kościelny historyk. M.in. jest autorem następujących ksią
żek: D ykcjonarz C erkiew ny  (3 tom y; 1794); przetłumaczył 
też na j. rosyjski książkę -*■ H. Grotiusa O prawdziwości 
religii chrześcijańskiej.



Św. Bazyli Wielki -  biskup, teolog i społecznik

go. Liturgia św. Bazylego po dziś 
dzień jest w  użyciu w  Kościele 
praw osław nym . Był w ym ow nym  
głosicielem  słowa Bożego. Cho
ciaż urząd biskupi sprawow ał za
ledw ie przez 10 lat, jego silna 
indywidualność pozostawiła sw o
je  ślady w e w szystkich dziedzi
nach życia kościelnego.

Jako teolog położył Bazyli 
ogrom ne zasługi w  w alce o ka
tolicką naukę o T rójcy  Św. oraz 
Jezusie Chrystusie. On też w  du
żej mierze przyczynił się do li
kw idacji herezji arianizmu, któ
rego obrońcą był cesarz Walens. 
W ykazał przy tym  w iele cyw il
nej odwagi. K iedy bow iem  zjaw ił 
się u niego prefekt cesarski M o- 
destus, by go zastraszyć i skło
nić do zaprzestania walki, spot
kał się ze zdecydowaną odprawą 
ze strony biskupa. D ostojnik ce
sarski przyzw yczajony do uleg
łości i czołobitności, zwraca się 
do Bazylego: „Tak jeszcze nikt 
do mnie nie m ów ił” . „N ie zetk
nąłeś się też pewnie jeszcze nig
dy z biskupem ” —  odpowiedział 
śm iało Bazyli.

W sposób szczególny podkreś
lić należy —  jako niespotykaną 
w  ow ych czasach — działalność 
społeczną Bazylego. Na terenie 
swej m etropolii zakładał domy 
noclegow e i szpitale. Z  jego ini
cjatyw y i za jego poparciem  
powstało w  pobliżu Cezarei 
K appadockiej „całe nowe miasto 
dla ubogich” , nazwane na cześć 
założyciela „B asilias” . Budował 
też spichrze zbożowe, by w  w y 
padku nieurodzaju sprzedawać

dokończenie ze str. 5

zboże p o  um iarkow anych cenach 
lub nawet rozdaw ać za darmo, 
a przez to zapobiegać spekulacji.

Zm arł stosunkowo wcześnie, bo 
w  50 roku życia, 1 stycznia 379 
roku. Już współcześni nadali mu 
przydom ek „W ielk i” .

Pom im o krótkiego życia —  a 
pamiętać należy, że działalność 
pisarską rozpoczął w  w ieku do j
rzałym  — dorobek pisarski Ba
zylego jest w ielki. Z wszystkich 
dzieł Bazylego przebija jego w iel
kie zaangażowanie w  sprawy 
Kościoła. Styl jego odznacza się 
czystością i wytwornością.

Całą tw órczość Bazylego —  sto
sownie do treści —  podzielić na
leży na:

1. Pisma dogmatyczne. Zalicza 
się do nich traktat „Przeciw  
Eunom iuszowi” , będący polem i
ką z poglądam i przyw ódcy skraj
nego arianizmu Eunomiuszem. 
Tw ierdził on bowiem , że Syn Bo
ży nie tylko nie jest w spółistot- 
ny z O jcem , lecz nawet nie jest 
Mu podobny. Spośród 5 ksiąg 
traktatu, tylko 3 pochodzą na 
pewno od Bazylego.

Innym  dziełem z tej dziedziny 
jest rozprawa „O  Duchu Św ię
tym ”  skierowana do biskupa 
miasta Ikonium, Am filocha. Bro
ni w  niej autor rów ności wszyst
kich trzech Osób Boskich.

2. Pisma egzegetyczne. P ierw 
sze m iejsce w śród nich zajm ują 
„H om ilie do sześciu dni stw orze

nia (świata)” . Objaśnia w  nich 
Bazyli Pism o święte w  sensie 
dosłownym . Chociaż w iele jest 
w  nich błędów  z zakresu nauk 
przyrodniczych, w łaściw ych sta
rożytności, przecież zawierają 
one w iele znakom itych uwag, 
wspaniałych opisów  w szechm ocy, 
m ądrości i dobroci Boga oraz 
piękna wszechświata.

Napisał ponadto „H om ilie do 
psalm ów ”  (13) oraz niepełny —  
bo obejm ujący jedynie 16 roz
działów  —  komentarz do księgi 
Izajasza proroka. Jako stylistycz
nie mniej doskonały, nie ma 
wielkiego znaczenia literackiego.

3. Pism a kaznodziejsko-asce- 
tyczne. Bazyli cieszył się sławą 
znakomitego m ów cy. Jednak z 
jego kazań pozostało jedynie 24, 
z których niektóre są m owam i 
pochwalnym i, pozostałe zaś mają 
treść dogmatyczną lub moralną. 
Na szczególniejszą uwagę zasłu
guje homilia „D o m łodzieńców, 
jak  m ają korzystać (z dzieł) po 
gańskich autorów ” . Upomina w  
niej, by na w zór pszczół brali 
stamtąd jedynie w yjątk i praw 
dziw e i pożyteczne, zaś pozosta
łe odrzucali. Napisał ponadto 
dwie reguły zakonne, stanowiące 
przez w iele w ieków  podstawę ży
cia klasztornego.

4. Listy, których zachowało się 
365. Są one treści historycznej, 
dogm atycznej i moralnej. Stano
wią w ięc przebogaty materiał słu
żący do poznania tak niespokoj
nej pod względem  religijnym  e
poki. Trzy z nich —  zwane lista

mi kanonicznymi —  podają prze
pisy dotyczące praktyki pokutnej 
w  ówczesnym  Kościele.

* » »

N ie wszyscy mamy możliwość 
wstępować w  ślady Bazylego na 
polu działalności organizacyjnej 
w  Kościele. Nie zawsze posiada
my odpow iednie warunki do roz
winięcia działalności teologicznej. 
W szyscy jednak m ożem y go na
śladow ać w  pracy społecznej. 
Trzeba zawsze m ieć oczy  otw ar
te na potrzeby naszego środow is
ka, trzeba dostrzegać obok sie
bie innych ludzi. W tedy każdy z 
nas przyłoży sw ą rękę do budo
wania potęgi i dobrobytu naszej 
ziemskiej O jczyzny, do zapew 
nienia pom yślności i szczęścia dla 
w szystkich je j obywateli. Jako 
ludzie w ierzący zdajem y sobie 
sprawę, że taka jest w ola Boża. 
Każdy bow iem  czyn dobry w y 
św iadczony bliźniem u Pan Je
zus przyjm uje jako osobistą przy
sługę. Zapew nił nas o tym, gdy 
powiedział: „C okolw iek  uczyni
liście jednem u z tych  najm niej
szych moich braci, mnie uczyni
liście”  (Mat. 24,40).

KS. JAN KUCZEK

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA w
A leksjanie lub Cellici to członkow ie zgrom adzenia zakon
nego powstałego w  czasie tzw. czarnej zarazy w  X IV  w. w 
Niem czech i Niderlandach (w pierw  męskiego, a w  X V  w. 
powstało również zgrom, żeńskie =  A leksjanki), a zajm u
jącego się pielęgnowaniem  chorych i grzebaniem zmarłych. 
Nazywano ich też lollardam i (lollen w  niem. gwarze =  nu
cić, śpiewać pieśni żałobne; nie należy ich utożsamiać z 
lollardam i angielskimi), albo ubogim i braćmi. W łaściw a zaś 
nazw a: A leksjanie i Aleksjanki pochodzi od kościoła p.w. 
św. A leksego w  Akwizgranie, przy którym  to kościele m ie
ściła się ich centrala.

Aleni G iulio —  (ur. 1582, zm. w  Fu Czen w  1649) —  włoski 
duchowny, jezuita. Będąc m isjonarzem  w  Chinach opanował 
doskonale j. chiński i w ydał w  tym że języku szereg prac, 
spośród których w ym ieńm y choćby  kilka: Z ycie Jezusa 
Chrystusa; Prawdziwe pochodzenie w szechrzeczy; O sakra
m encie pokuty ; O Bogu, stw orzeniu świata i w cieleniu Słowa 
Bożego; O naturze ludzkiej. Podobno nazywano go w  Chi
nach europejskim  Konfucjuszem , czym  podkreślano w ie 
dzę przykładne życie ks. G iulio Aleni.

Aler Paw eł —  (ur. 1656, zm. 1727) —  ks., niem iecki jezuita 
profesor filozofii i teologii. Znany m.in. z tego, że jako du
chow ny zakonny, uczony teolog i filozof z pasją oddawał 
się kom ponowaniu i wystawianiu w e  własnym  teatrze tra
gedii i oper łacińskich, sw ojego autorstwa, i tym  przyczy
nił się do upowszechniania i rozw oju  muzyki, zwłaszcza 
chóralnej.

Alfeusz------ >- Jakub Młodszy.

Alians ewangelicki —  (Evangelical Aliance) —  związek ko
ściołów  i wyznań ewangelickich głów nie w  Anglii i A m e
ryce Półn., jaki powstał w  Londynie w  1846 r. na zjeździe 
ich przedstawicieli. G łów nym  celem  tego aliansu, czyli 
związku albo przym ierza m iało być solidarne przeciwsta

w ienie się kościołow i rzym skokatolickiemu i rozszerzającej 
się niewierze. Najbardziej zasłużonymi działaczami tego ru
chu byli m .in .: niem iecki prot. duchow ny z Gdańska, dr 
Kniewel, dr Cholmers z Edynburga i dr Schmacker z A m e
ryki.
Alians prezbiteriański —  związek, przymierze, kościołów  
prezbiteriańskich, powstały w  1875 r. w  Londynie, m ający 
cel podobny do -*■ aliansu ewangelickiego.

A lienacja —  łac. alienatio =  oddanie, przeniesienie, sprze
danie. W  praw ie oznacza przeniesienie tytułu własności po 
spełnieniu przewidzianych prawem  form alności na inną 
osobę, np. przez sprzedaż, darowiznę, zamianę, itd. W filo 
zofii, zwłaszcza w  filozofii religii, kierunek m aterialistyczny 
pod pojęciem  alienacji rozum ie -► hipostazowanie abstrak
cyjnych  myśli ludzkich, czyli nadawanie osobow ości (fik 
cyjnej, bo nie istniejącej w  rzeczyw istości obiektyw nej) n ie
którym  swoim  pragnieniom  niezależnie od podm iotow ej 
świadom ości. Np. pojęcie Boga tłum aczy się jako zrealizo
wanie pragnienia istnienia kogoś wyższego, m ocniejszego, 
doskonalszego od siebie, od ludzi, oraz uwierzenie w  końcu, 
że taka istota rzeczyw iście istnieje. Czyli nie Bóg stworzył 
świat i człowieka, a człow iek stworzył Boga. Teologia i filo 
zofia chrześcijańska tę -*• hipotezę i inne, tłum aczące po
dobnie inne prawdy zwłaszcza religijne, odrzuca i twierdzi 
w  oparciu zarów no o Objawienie, jak i o rozum owanie, że 
w iecznie istniejącym  i z siebie samego Bytem jest jedynie 
Bóg i On jest stwórcą w  czasie i z niczego wszystkiego, a 
więc i wszechświata, a w  nim również i przede wszystkim 
człowieka.

Alishan Leon —  (ur. 1820, zm. ?), armeński historyk i poeta, 
ks., rów nież dr teologii, znany jednak raczej z prac histo
rycznych i literackich.

A lix  Celestyn —  (ur. 1824, zm. 1870) —  ks., francuski teo
log, znany głów nie jako entuzjasta i propagator śpiewu k o
ścielnego.
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Ludzie budują jedność 
Kościoła

(W odpowiedzi Panu Janowi Kundzikowi ze „Słowa Powszechnego”

W  „Słow ie Pow szechnym ” (so
bota 20 —  niedziela 21 marca 
1976 r.) ukazał się artykuł pt. 
„M iłość buduje jedność K ościoła” . 
Autor, Jan Kundzik, snuje w  nim 
refleksje na temat Tygodnia 
M odlitw  o Jedność Chrześcijan 
w warszawskich świątyniach 
Kościoła rzym skokatolickiego i 
świątyniach K ościołów  chrześci
jańskich, zrzeszonych w  Polskiej 
Radzie Ekumenicznej. W  części 
wstępnej zaznacza, że od lat u 
czestniczy w  nabożeństwach eku
m enicznych i zauważył w zrasta
jącą z roku na rok liczbę uczest
n ików  tych nabożeństw  oraz p o 
głębienie się zrozumienia, jak 
ważną jest wspólna m odlitw a w 
dziele jedności Kościoła. Następ
nie przechodzi do teologicznych 
w yw odów  na temat m iłowania 
Boga w  bliźnich, bliźnich w  B o
gu, gdyż taka miłość prowadzi do 
„nieustannego przezwyciężania 
egoizmu i wychodzenia poza 
własny interes we wszystkich 
życiow ych postawach, działaniach 
wiążących rodzinnym i, społecz
nymi i w spólnotow ym i nićm i z 
drugim człowiekiem . Jest to  m i
łość, która nadaje ludzkim  indy
widualnym  kontaktom  w ym iar 
osobow y i Boży, pozw alający na 
wzajem ne współdoskonalenie 
osób, dawanie siebie innym i od
najdyw anie innych w  sobie. Ona 
też wszelkie form y społecznego, 
narodowego, m iędzynarodowego, 
a także kościelnego współżycia, 
osadzone na fundam encie ustalo
nych praw  i obowiązków, czyni 
praw dziw ie w spólnotow ym i, ro 
dzinnymi i braterskimi, nasyco
nymi duchem wzajem nej życzli
wości, tolerancji i w yrozum iałoś
ci, zaufania i służebności” .

P rzytoczyłem  rozm yślnie ten 
dłuższy w yjątek  z artykułu p. 
Kundzika, żeby w prow adzić w  
jego klimat. Jakież w  nim  bogac
two słów  i m ieniących się, jak 
drogie kamienie, różnym i odcie
niami znaczeń: o kontaktach oso
bowych, życzliw ych, to lerancyj
nych, w yrozum iałych, służebnych, 
płynących z miłości bliźniego w 
Bogu, o dawaniu siebie innym i 
odnajdyw aniu innych w  sobie itp. 
G dybyż taka m iłość zaistniała 
w śród w szystkich chrześcijan, za
pewne doprow adziłaby szybko do 
jedności. A le to jest ideał. O ta 
kiej miłości można tylko pom yś
leć jako o  bycie realnym  zgod
nie z filozofią Platona. Sw. A u 
gustyn um ieścił ją  wraz ze w szy
stkimi innym i ideami w  Bogu. 
Na ziemi jednak taka miłość nie 
istnieje, a gdyby nawet zaistnia
ła, to sama jedność K ościoła nie 
zbuduje. M iłość jest przecież u
czuciem, które musi być kiero
wane rozumem, bo może zapro
wadzić na manowce. Dlatego te
zie Autora, że miłość buduje jed 
ność Kościoła, przeciwstawiam  
inną: ludzie budują jedność K oś
cioła. I ludzie też, w ierzący 
chrześcijanie, pow inni o tym 
myśleć, zastanawiać się, dyskuto
wać, w ysuw ać propozycje, jak so
bie w yobrażają przyszły zjedno

czony K ościół chrześcijański, w  
jak  zorganizowanym  Kościele 
czuliby się najlepiej.

Tem u właśnie celow i pośw ięci
łem  kazanie, które w ygłosiłem  w 
w arszawskiej św iątyni K ościoła 
Reform ow anego, w  dniu 25 stycz
nia 1976 roku, na zakończenie 
Tygodnia M odlitw . Postawiłem  w  
kazaniu problem  dotyczący przy
szłego, ewentualnego, nowego 
kształtu Kościoła. Przygotow ując 
kazanie zastanawiałem się nad 
tym, co powiedzieć, aby utrafić 
w  myśli i pragnienia chrześcijan 
nierzym skokatolickich. Zastana
w iałem  się, co ich może trapić, 
niepokoić podczas w spólnych 
m odlitw  i rozważań o jedności 
chrześcijaństwa. I w yda je  mi się, 
że utrafiłem  w  sedno. Chrześci
janie należący do K ościołów  
zrzeszonych w  Polskiej Radzie 
Ekumenicznej nie chcieliby, aby 
przyszła jedność K ościoła polega
ła na złączeniu się, ścisłym  zes
poleniu z którym ś z najw ięk
szych K ościołów  tak, by ich w ar
tości religijne, zawarte w  dok
trynie, kulcie liturgicznym , ustro
ju  dem okratycznym , zostały prze
kreślone. Nie chcieliby poddać 
się władzy innego Kościoła. Ich 
reform acyjne tradycje, w ypraco
wane także przez polskich re for 
m atorów  i m yślicieli religijnych, 
nie pozwalają im  poddać się w ła 
dzy, która nie została wybrana 
przez przedstawicieli wszystkich 
wyznań zm ierzających do jednoś
ci.

W kazaniu swym  przypom nia
łem także, jaki jest stosunek do 
jedności Kościoła dw óch naj
w iększych gałęzi chrześcijań
stwa, tj. Kościoła Praw osławnego 
i K ościoła Rzym skokatolickiego. 
Oparłem  się, w  odpowiedzi na te 
pytania, na artykule śp. Ks. Prof. 
Jerzego Klingera, najlepszego 
znawcy prawosławia w  Polsce 
oraz na oficja lnych, dotąd obo
w iązujących, w ypow iedziach za
w artych w  Konstytucjach, De
kretach II Soboru W atykańskie
go (Dekret o ekumenizmie, 
Konst. dogm. o Kościele).

Byłem  głęboko przekonany, że 
swoim kazaniem nikogo nie 
dotknę, nikomu nie sprawię przy
krości, bo przecież starałem się 
zawrzeć w  nim ty lk o  obiektyw 
ną prawdę. I cóż się okazało? Oto 
m ocno się pom yliłem . W łaśnie 
w ym ienione w yżej „S łow o P ow 
szechne” zam ieściło artykuł Pana 
Kundzika, w  którym  Autor, po 
dłuższych dywagacjach na temat 
miłości i podkreśleniu, że należy 
przezwyciężać egoizm i w ych o
dzić poza własny „interes” , tak 
skwitował, w  zakończeniu arty
kułu, m oje kazanie: „Na m argi
nesie już tylko zasygnalizuję 
fakt, który w  jakim ś stopniu 
ilustruje nadużywanie idei eku
menizmu dla celów  z nim nie 
związanych. M am  tu na myśli 
kazanie w ygłoszone przez przed
stawiciela jednego z naszych 
K ościołów  chrześcijańskich w  
warszawskiej świątyni K ościoła . 
reform ow anego na Lesznie (...)

Kaznodzieja ten m. in. w  sposób 
daleki od ducha ekumenizmu 
w ypow iadał się o Kościele kato
lickim. W  czasie tych nabożeństw 
żaden kaznodzieja nie może kie
row ać się tendencjam i sprzecz
nym i z duchem wzajem nej m i
łości i poszanowania tradycji in
nych Kościołów , a już w  szcze
gólności nie może on w ykorzys
tyw ać cudzej am bony do w yp o
wiadania zdań, które wnoszą 
przykry akcent w e w spólnotow ą 
m odlitewną braterską atm osferę 
ekumenicznego spotkania. W pro
w adziło to na pew no w  zakłopo
tanie gospodarzy świątyni K oś
cioła reform ow anego” .

Przyznam  się, że po przeczyta
niu tego „m arginesow ego”  zakoń
czenia artykułu poczułem  się tak, 
jakby mnie ktoś obuchem ude
rzył w  głowę. Szybko sięgnąłem 
do sw ego kazania, które zostało 
dosłownie w ydrukow ane w  „R o
dzinie”  Nr 9/1976, aby sprawdzić, 
czy zarzuty są słuszne i nie zna
lazłem ani jednego słowa „dale
kiego od ducha ekumenizmu” , 
atakującego K ościół rzym skoka
tolicki. Sam sekretarz ośrodka 
ekum enicznego w arszawskiej ku
rii m etropolitalnej ks. Szymański, 
przy którym  siedziałem w  koś
ciele, w yraził swe zadowolenie z 
kazania. W yznaw cy św ieccy z 
różnych w yznań podchodzili do 
mnie po w yjściu  z kościoła i 
szczerze dziękowali za w ygłoszo
ne kazanie. Było to dla mnie 
szczególnie przyjem ne, bo głos 
w ierzącego ludu jest „głosem  
Boga” . Czołow i działacze Polskiej 
Rady Ekumenicznej słuchali z 
zainteresowaniem kazania i w y 
w arło ono na nich nadzwyczaj 
dodatnie wrażenie, co potw ier
dzili po zakończeniu nabożeń
stwa. B yłoby rzeczą dobrą i 
w łaściwą, gdyby Autor zadał so
bie trochę trudu i zapytał np. 
siostry zakonne rzym skokatolic
kie o ich zdanie, bo ich reakcja 
była natychmiastowa. M ówiły, że 
usłyszały po raz pierw szy w łaś
c iw e naświetlenie drogi do jed 
ności chrześcijaństw a na obec
nym  etapie.

W  związku z tym  wyrażam  ni
niejszym  pretensję do Redakcji 
„S łow a Pow szechnego” za za
mieszczenie artykułu Pana K un
dzika, zaw ierającego niesłuszną, 
krzywdzącą mnie, subiektywną 
w ypow iedź. Pretensja ta jest tym  
bardziej uzasadniona, że Autor 
artykułu podał nierzetelną, ogól
nikową inform ację, w prow adza
jącą w  błąd licznych Czytelni
ków  „S łow a Pow szechnego” . Ci, 
którzy nie byli obecni na nabo
żeństwie, mogą pom yśleć, że w  
świątyni Kościoła reform ow anego 
w ydarzył się jakiś przykry in cy
dent, że kaznodzieja zelżył K oś
ciół rzym skokatolicki, skoro w y 
pow iadał się o  nim w  „sposób 
daleki od ducha ekumenizmu” , a 
w  dodatku „w ykorzystał cudzą 
am bonę i w prow adził w  zakłopo
tanie gospodarzy św iątyni” . Cie
kawe, dlaczego „gospodarze” : Ks. 
Bp Jan Niew ieczerzał i Ks. B og

dan Tranda, proboszcz parafii, 
nie w yrazili ani jednym  słowem  
swego niezadowolenia?

Autora w ym ienionego artykułu 
proszę, aby przeczytał w  Redak
c ji „S łow a Pow szechnego” , która 
regularnie otrzym uje „R odzinę” , 
numer zaw ierający m oje kazanie 
i wskazał mi, które słowa są 
sform ułow ane niew łaściw ie oraz 
krzywdzą K ościół rzym skokato
licki. Jestem gotów  przy tej o
kazji przynieść list rozesłany do 
w iernych przez jednego z pro
boszczów  rzym skokatolickich 
akurat w  trakcie trwania m od
litw  o jedność Kościoła, żeby p o 
kazać, jaki duch ekumeniczny 
panuje na prow incji. W  liście 
tym K ościół Polskokatolicki zos
tał zaatakowany w  tak n iew y
bredny sposób, że m oje kazanie 
w  zestawieniu z nim jest przy
kładem szlachetnego, niezakła- 
manego ekumenizmu. Pozw olę 
sobie też, na zakończenie, jeszcze 
raz nie zgodzić się z tezą Autora, 
że miłość buduje jedność K ościo
ła. M oja teza jest inna: ludzie 
budują jedność Kościoła. Duch 
Święty działa w  ludziach i przez 
ludzi. Łaska —  co już jest tru 
izmem —  tylko udoskonala na
turę. Nie próbujm y oczekiw ać je 
dynie od Boga tego, co sami z 
Bożą pom ocą m ożem y zdziałać. 
Dlatego warto, przynajm niej 
podczas w spólnych spotkań w  
Tygodniu M odlitw, stawiać jasno 
i otw arcie problem  przyszłej jed 
ności Kościoła, w arto nad tym  
się zastanawiać, a nie ciągle, od 
wielu już lat praw ić sobie na
w zajem  miłe kom plem enty i od
mieniać we wszystkich przypad
kach słow o miłość.

„Skuteczność dialogu ekum en- 
nicznego —  pisze w  sw ym  arty
kule Jan Kundzik —  prow adzo
nego na szczytach instytucjonal
nych między K ościołam i, uzależ
niona jest od stopnia urzeczy
wistnienia przez chrześcijan 
Chrystusowej zasady w zajem nej 
m iłości...” Innym i słowy my, 
chrześcijanie wszystkich wyznań, 
św ieccy i duchowni, mamy tylko 
się modlić, w spólnie m iłow ać i 
czekać, jak i kształt jedności K oś
cioła w ypracu ją nam „szczyty” . 
Takie stawianie sprawy nie od
powiada duchowi dem okratyzmu 
wszystkich reform acyjnych  K oś
ciołów . Nasi w yznaw cy nie są 
przyzwyczajeni do zasady „Rom a 
locuta, causa fin ita” . Oni także 
chcą w łączyć się w  te dyskusje 
prowadzone na „szczytach” ; chcą 
wziąć czynny udział w  przygo
towywaniu przyszłego modelu 
K ościoła Powszechnego. Nasi 
w yznaw cy nie są przyzwyczajeni 
do tego, aby ich uważać za po 
tulne, uległe, posłuszne na każde 
skinienie pasterza —  ow ce. Prag
ną oni razem z pasterzem 
w spółpracow ać dla dobra swej 
parafii, a razem  z najwyższym i 
pasterzami — dla dobra całego 
Kościoła.

Ks. EDWARD BAŁAKIER
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AUTORYTET 
KOŚCIOŁA

W ostatnich czasach w każdej dziedzinie ży
cia społecznego zwraca się uwagę na komplek
sowe, całościowe ujmowanie każdego zjawiska, 
gdyż tylko w ten sposób mogą zaistnieć właś
ciwe czynniki do wyciągania poprawnych 
wniosków. Po to, by autobus pasażerski mógł 
spełniać swe zadanie komunikacyjne, nie wy
starczy sam wóz i kierowca. Prawda, że wóz 
musi być w pełnej sprawności technicznej, a 
kierowca przytomny na umyśle, lecz w całą 
grę wchodzą też pasażerowie i warunki zew
nętrzne, jak dobra i wolna droga.

Również i Kościół musi posiadać cały zes
pół zewnętrznych warunków, bez których rea
lizacja ambitnych planów duszpasterskich na 
przyszłość jest niemożliwa. Nie wystarczy tyl
ko posiadać hierarchię i wiernych, obiekty sa
kralne do tego, by wszystko „ g r a ł  o”. Ważne 
i niezbędne są jeszcze inne czynniki, o których 
właśnie należy mówić z ogromnym naciskiem.

ustalonym kultem religijnym i z wyraźną, 
sprecyzowaną nauką wiary.

Potocznie pod pojęciem Kościoła rozumiemy 
społeczność prowadzącą zorganizowane życie 
religijne. Najsilniejszy więc akcent leży na 
Więzi pomiędzy ludzką organizacją a religią. 
Religijna i ludzka organizacja zwana Kościo
łem powinna posiadać wyraźne, a nie zamaza

na, głosząc nadnaturalne sankcje grożące ka
rami za kłamstwo i zwodzicielstwo, sama 
szczerze wierzy w to, co głosi.

Tutaj dochodzimy do definicji autorytetu 
religijnego. Jest to ten z autorytetów, którego 
źródła tkwią w racjach metafizycznych i nad
naturalnych, a największą siłą jest prawda i 
szczerość.

ne oblicze ideologii religijnej, do której wcho- >7 Nie ma religii bez religijnego autorytetu, a
4 - ^  1 ^ ^ ^ - i  - iv »  r tr \  n n + n m T f  0 .+ 1 1  f  T < T n ć n i  ń i}dżą trzy elementy: 

hierarchia, 
doktryna 
i kult religijny.

Spaja je w jedno religijny cel.
Otóż my, polskokatolicy, zarówno świeccy jak 
i duchowni, jesteśmy i stanowimy Kościół i 
dlatego posiadamy wyraźne oblicze religijne 
ujęte w ramy naszej religijnej ideologii, pod
porządkowanej religijnemu celowi.

Z tego założenia wynika, że Kościół Polsko- 
katolicki nie jest jedynie jedną z wielu insty
tucji czy organizacji kulturalno-humanitarno- 
społeczno-wychowawczych. Owszem jest i tym 
również, ale nie przede wszystkim. Gdyby bo
wiem Kościół zakładał sobie te tylko cele, był
by tworem sztucznym, a więc zbędnym czy 
wręcz szkodliwym. Posługiwałby się środka
mi religijnymi do celów laickich.

-7? Kto w Warszawie chce się dostać z ulicy 
Wilczej na ul. Szwoleżerów, nie powinien ku
pować biletu w „LOCIE” lecz w kiosku „RU
CHU”. Kto zakłada sobie cele doczesne, laic
kie, winien posługiwać się środkami doczesny
mi, laickimi i nie religijnymi.

Ale Kościół Polskokatolicki jako Kościół za 
kłada sobie przede wszystkim cele religijne i 
dlatego w pełni uprawniony jest do posługi
wania się środkami religijnymi. Są nimi. nabo
żeństwa, kazania i katechetyka, lecz nade 
wszystko autorytet religijny. To środek pod
stawowy.

^Kościół bez religijnego autorytetu to Kościół 
bez przyszłości, Kościół bezużyteczny i zbędny. 

Jest prawdą, że żyjemy w epoce kryzysu

1. Jesteśmy przede wszystkim Kościołem.
Program pracy duszpastersko-misyjnej Koś

cioła Polskokatolickiego wymaga uświadomie
nia sobie, że nade wszystko i przede wszyst
kim stanowimy K o ś c i ó ł .

a) Nie jest rzeczą łatwą podać adekwatną de
finicję Kościoła w ogóle. Wiadomo, że ruch eku
meniczny, działający w sposób zorganizowany 
od lat dwudziestu pięciu, nie wypracował jesz
cze takiej definicji Kościoła w ogóle, która by 
zadowoliła wszystkich chrześcijan.

Encyklopedia Powszechna (PIW, 1965 r., t. 
6) informuje, że Kościół w ogóle to „najwyższa 
zinstytucjonalizowana forma rozwoju zew
nętrznej organizacji religii wyróżniająca się 
(...) przede wszystkim: formalnie ustaloną hie
rarchiczną strukturą (...), daleko posuniętą 
standaryzacją kultu i systematyzacją doktryny 
religijnej” . Innymi słowy można powiedzieć, 
że Kościół w ogóle to ustabilizowana organi
zacja religijna ze ściśle określoną hierarchią,

wszelkich autorytetów, a więc i autorytetu re
ligijnego, lecz kryzys nie oznacza zaniku. Moż
na tu mówić najwyżej, o przewartościowaniu 
autorytetów, o zwiększeniu czujności, podej
rzliwości oraz krytycyzmu, a nie lekceważeniu. 
Ludzie współcześni sto. ą na znacznie wyższym 
poziomie intelektualnym i kulturalnym niż np. 
ludzie sprzed pół wieku i nie jest już rzeczą 
łatwą zaimponować namiastką siły, wiedzy, 
doświadczenia' czy tyJko sutanną. Chcą ow
szem oprzeć się na autorytecie, ale prawdzi
wym.

Jeżeli chcemy (a na gewno chcemy), by nasz 
Kościół był użyteczny i potrzebny wierzącym 
katolikom w Polsce, musimy robić wszystko, 
by posiadał religijny autorytet prawdziwy. 
Ktokolwiek związany z Kościołem nie pojął 
znaczenia i potrzeby religijnego autorytetu, 
ten nie pojął niczego i jest rzeczywistym lub 
potencjalnym szkodnikiem tegoż Kościoła.

b) Co to jest autorytet i na czym polega?
Zanim na to pytanie odpowiem, pozwolę so

bie stwierdzić, że autorytet nie jest przywile
jem życia religijnego. Nie tylko bowiem u lu
dzi wierzących występuje wyraźna potrzeba 
uległości jakiemuś autorytetowi i nie tylko w 
dziedzinie religii jest on niezbędny. W każdej 
dziedzinie życia społecznego ludzie szukają 
oparcia na kimś, kto dysponuje mocą, wiedzą 
i doświadczeniem. W dziedzinie religii jednak 
tego rodzaju potrzeba występuje ze zdwojoną 
siłą. Istnieje ku temu wiele powodów. Jednym 
z nich jest sam charakter wiary. Polega ona na 
przyjmowaniu prawd religijnych podawanych 
przez religijny autorytet przejawiający się 
bądź w Biblii, bądź w nauczaniu ustnym. Po
wodem tego zjawiska (potrzeby autorytetu re
ligijnego) jest również fakt, że na ogół ludzie 
wierzący, zwani w Kościele wiernymi, nie ma
ją czasu, zdolności lub chęci do zgłębiania 
prawd religijnych, a ufają, że osoba duchow-

c) Podstawą prawdziwego autorytetu reli
gijnego jest ustalona doktryna, ustalony kult 
i ustalona struktura organizacyjna. **.»

Podkopuje autorytet Kościoła brak ustalo
nej doktryny religijnej. Nie chodzi tu o skost
niały, uparty dogmatyzm. Chodzi o to, że nie 
ma religii bez dogmatów czyli zasad wiary. 
Można i koniecznie trzeba zasady te coraz le
piej wyjaśniać, aby je coraz lepiej rozumiano i 
przyswajano według ymagań danej epoki 
historycznej. Ale rzecz podstawową jest tych 
zasad posiadanie. Now7i(:zesna muzyka, plasty
ka, poezja czy każda "a(nna dziedzina sztuki i 
kultury robi wrażenie ̂ ^raku wszelkich zasad, 
a przecież to jest złud^mie. Żaden muzyk nie 
rozpoczyna poznawania tajników tej sztuki od 
dekafonii czy kontrapunktu, lecz od prostych 
zasad tonacji i trójdź\jc,ęku. Musimy i powin
niśmy unowocześnić n;^zą dogmatykę, lecz nie 
wolno nam rozpoczynt^ od pouczania naszych

Ol
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wiernych, że np. hierarchia kościelna katolic
ka. to wymysł Rzymu itp. itd.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedno ważne 
zagadnienie, mianowicie na konieczność zrozu
mienia symboliki liturgii, na umiejętność od
powiadania sobie na pytanie, co chcemy osiąg
nąć przez dany akt, tę konkretną czynność re
ligijną.

Bezpośrednio na wzrost lub upadek autory
tetu Kościoła wpływa struktura organizacyjna
i obsada stanowisk hierarchicznych i repre
zentowanie interesów Kościoła przez ducho
wieństwo. Niedobre są zbyt częste zmiany 
struktury organizacyjnej Kościoła, np. przesko
ki z szeroko pojętej demokratyczności do za
wężonej autokracji, eksperymenty o charakte
rze przeciwstawnym i u c h w a l a n i e  coraz 
to nowych praw.

Niedźwiedzią przysługę oddają Kościołowi 
ci, co przy obsadzaniu jego stanowisk hierar
chicznych i duszpasterskich nie kierują się 
kryteriami autorytetu religijnego, lecz innymi. 
Stanowiska te muszą zajmować prawdziwi du
chowni, a nie ludzie udający duchownych. Jest 
to niezbędne zwłaszcza dla Kościoła, liczebnie 
jeszcze małego, ponieważ wszyscy łatwo mo
gą się wzajemnie poznać.

d) Nie wolno twierdzić, że wszyscy duchow
ni podrywają autorytet Kościoła, czynią tak 
celowo, by szkodzić jego interesom. Tak na 
pewno nie jest. W znacznej mierze szkoda dla 
sprawy Kościoła jest tutaj produktem ubocz
nym. Na pierwszym miejscu stawia się włas
ny interes prywatny, własne, prywatne upo
dobania lub przyjemności. Przejawia się to 
zarówno w sferze intelektualnej jak i moral
nej.

Nie musimy się przekonywać, że autorytet 
religijny Kościoła poniża i depcze każdy al
koholik, rozpustnik, kłamca, plotkarz i osz
czerca. Są i tacy, którzy uważają, że wolno im 
zaciągać pożyczki i długu nie oddawać.

Od naszych parafian wymagamy dużo pra
cy. W  miastach pracują ludzie zasadniczo po 
8 godzin dziennie, na wsi pracują w okresie od 
wiosny do zimy, od świtu do nocy. Charakter 
pracy duszpasterskiej nie wymaga tak skon
densowanego wysiłku w 8 lub więcej godzi
nach, niemniej duszpasterstwo wymaga stałej 
czujności, gotowości do usług, podnoszenia 
kwalifikacji, ruchliwości społecznej.

Duchownym, którzy nie potrafią znaleźć sa
mi ujścia dla swej energii, plan naszej pracy 
perspektywicznej proponuje przygotowywanie 
kazań na piśmie, wprowadzanie nowych form 
duszpasterstwa („jak np. kwadranse biblijne, 
czytanie pism Biskupa Fr. HODURA, odczyty 
tematyczne dla pogłębienia świadomości ideo
logicznej), systematyczna i uczciwa praca w 
punktach katechetycznych, praca nad dokład
nym poznaniem środowiska, aktywizacja to
warzystw przykościelnych, rady parafialnej i 
aktywu świeckiego.

Jeżdżę często po parafiach, więc mam okazję 
porównywania pracy naszych duszpasterzy. 
Każdy z nas może mieć własne kryterium 
wartości tej pracy. Ważne jest witanie Gospo
darza Diecezji —  banderią konną, ważne są 
wierszyki, przemówienia, śpiewy i inne deko
racje, lecz w moim głębokim, odczuciu i prze
konaniu bardzo ważne np. jest zachowanie się 
ministrantów oraz ich umiejętności posługiwa
nia przy ołtarzu. Zwracam uwagę na to dla
tego, że wszystko inne można przygotować 
wysiłkiem kilkudniowym, ale ministrantów 
nie da się nauczyć ministrantury i zachowania 
się przy ołtarzu nawet w ciągu kilku tygodni. 
Jeżeli więc ministranci zachowują się przy oł
tarzu właściwie, stanowią w moich oczach po
ważną legitymację pracy duszpasterskiej pro
boszcza. Muszę stwierdzić, że pod tym wzglę
dem zadowoliły mnie nieliczne parafie.

g) Czynnikiem wzmacniającym autorytet re
ligijny Kościoła, to szczery szacunek księży za
równo dla swego biskupa, jak i dla siebie na
wzajem.

Podstawą jedności działania jest organizac
ja kierowana przez mianowaną bądź wybra
ną osobę. W  Kościele katolickim (w znaczeniu 
najszerszym) księżmi kierują biskupi. Taka 
jest nauka głoszona przez chrześcijaństwo od 
początku. Słuszne jest powiedzenie św. Igna
cego z Antiochii (zm. ok. 107 r.), że „bez bis
kupa nie ma Kościoła”... Sprawa ustroju na
szego Kościoła zastała określona przez podsta
wowe Prawo Kanoniczne po myśli nowoczes
nej demokracji. Chlubimy się demokracją koś
cielną i słusznie. Lecz jak ją rozumieją niektó
rzy nasi księża? Jak ją rozumieją niektórzy 
świeccy działacze Kościoła?

Są na szczęście w naszym gronie tylko nie
liczne jednostki, które demokracją kościelną 
chcieliby przekształcić w mętną wodę, w któ
rej można łatwiej łowić „własne ryby’” dla 
swojej osobistej, a nie społecznej korzyści. 
Chciałbym podkreślić, że nie mam tu na uwa
dze likwidacji rzeczowej, mądrej i konstruk
tywnej krytyki. Chodzi' mi jednak o to, aby 
pewni ludzie wyleczyli się z pesymizmu, nie
potrzebnego gadulstwa, defetyzmu i nie
uzasadnionego krytykanctwa wszystkiego i 
wszystkich.

Jeżeli są poważne, a nie urojone zarzuty, 
nie wolno nikomu stosować walki podjazdo
wej, lecz występować otwarcie, a zawsze tak
townie. Oczywiście, że warunkiem tego rodza
ju wystąpień godnych nawet pochwały jest i 
powinien być właściwy stosunek krytykowa
nych, przyjmowanie braterskich uwag pod
władnych w duchu chrześcijańskiej pokory i 
troski o wspólną sprawę. Pamiętać wszyscy 
będziemy, że tylko ze wspólnego poszanowa
nia wypływa moc, siła i zwycięstwo, a tym sa
mym autorytet kościelny urasta do właściwej 
rangi.



BIBLIA W  JAPONII

Interesującą in form ację o 
rozpowszechnianiu Biblii w 
Japonii podaje prasa zagra
niczna: Tow arzystw o B ib lij
ne w  Japonii opublikow ało 
133 min egzemplarzy Pisma 
św. Tylko w  latach 1973— 
1974 w ydrukow ano ponad 6 
min egzemplarzy. W krótce 
w ydany zostanie ekum enicz
ny przekład N ow ego Testa
mentu, przygotow any przez 
mieszaną K om isję katolicko- 
-ew angelicką. Natomiast e- 
kumeniczny przekład Starego 
Testamentu w ydany zostanie 
w  1980 r.

DIALOG TEOLOGÓW
RZYMSKOKATOLICKICH
I METODYSTYCZNYCH

P o czterech latach dys
kusji i dw óch latach prac 
przygotow aw czych teologo
w ie  rzym skokatoliccy i  m e- 
todystyczni osiągnęli doktry
nalne porozum ienie w  spra
wie „natury i św iętości św ie
ceń kapłańskich. W  opubli
kow anym  oświadczeniu teo
logow ie obu w yznań pod 
kreślają, że tradycje obu w y
znań w  tej sprawie nie są ze 
sobą sprzeczne, ale w ręcz 
przeciwnie, uzupełniają się 
nawzajem  i w yrażają m iłość 
do Boga i bliźniego. In for
m acja prasy w yda je  się zbyt 
optym istyczna: zbył łatw o to 
„doktrynalne”  porozum ienie 
nastąpiło. Teologow ie i ich 
opinie w  sprawach tak po 
ważnych nie decydują. Co na 
to pow ie K ongregacja D ok
tryny W iary?

EKUMENICZNE 
PROBLEMY W  ANGLII

Ekumeniczna kom isja e- 
piskopatu Anglii i W alii, 
która obradowała ostatnio 
pod przew odnictw em  swego 
przew odniczącego, bpa Alana 
Clarka, opracowała odpo
wiedzi na 10 propozycji doty
czących widzialnej jedności 
chrześcijan. Dokum ent ten 
zostanie przedstawiony kon
ferencji episkopatu Anglii i 
W alii na jesieni br. W śród 10 
postulatów  odnoszących się 
do w idzialnej jedności chrześ
cijan, szczególną uwagę poś
w ięcono problem ow i interko- 
munii i uznaniu św ięceń ka
płańskich.

DIALOG  
PRAWOSŁAWNYCH  

I RZYMSKOKATOLIKOW

Dla upam iętnienia 10 rocz
nicy ogłoszenia aktu, w  k tó
rym  K ościół rzym skokatolic
ki i K ościoły  praw osław ne 
w ykreśliły  w spom nienie daw 
nych ekskomunik, patriarcha 
Dym itr I pow iadom ił papieża 
Pawła IV, że w  w yniku kon
sultacji m iędzy K ościołam i 
praw osław nym i podjęto de
cyzję utworzenia now ej in- 
terpraw osław nej kom isji teo
logicznej, której pow ierzono 
nawiązanie dialogu z R zy
mem. Papież w  sw oim  prze
m ów ieniu do delegacji pa 
triarchatu ekum enicznego 
w yraził uznanie dla tej in ic
ja tyw y  i potw ierdził goto
w ość Kościoła rzym skokato
lickiego do podjęcia takiego 
dialogu. Obecnie utworzona

została rzym skokatolicka ko
misja, której zadaniem jest 
przygotow anie dialogu teolo
gicznego z prawosławiem .

KOMUNIA SW. DZIECI 
W  KOŚCIELE 

EWANGELICKIM

Ham burski biskup ew an
gelicki, dr H ans-O tto W ol- 
ber, postanow ił w  porozu 
mieniu z Konsystorzem  
w prow adzić próbną Kom unię 
św. dzieci. Zgrom adzenie 
hamburskich pastorów  lute- 
rańskich w ybrało w  tym  ce
lu specjalną kom isję, która 
ma opracow ać odpowiedni 
rytuał. Dotychczas młodzież 
dopuszczano do Kom unii św. 
dopiero p o  konfirm acji.

RZYMSKOKATOLICYZM —  
JUDAIZM

Prasa podaje, że w  dniach 
1— 3 marca miały m iejsce 
obrady m iędzynarodow ego 
komitetu do spraw  stosun
ków  między rzym skim  kato
licyzm em  a judaizm em . Na 
spotkaniu przedstaw ione zos
tały dwa raporty. Jeden z 
nich w ygłosił rabin Henry 
Siegman, w iceprzew odniczą
cy K om itetu W ykonawczego 
Rady Synagog Am eryki, a 
drugi —  ks. W awrzyniec 
Klein, proboszcz kościoła pw. 
Zaśnięcia NM P w  Jerozoli
mie. Poza dyskusją w okół 
wspom nianych referatów , 
w ym ieniono in form acje i po
ruszono problem y interesują
ce obie strony. Charakter te
go spotkania różnił się w

sposób istotny od niedaw ne
go spotkania islam sko- 
chrześcijańskiego, zwłaszcza 
z tego względu, że w  Jero
zolimie nie byli obecni przed
staw iciele w ładz państw o
wych, a obrady toczy ły  się 
przy drzwiach zamkniętych.

W  jerozolim skim  spotkaniu 
wzięła rów nież udział dele
gacja Św iatow ej Rady K oś
ciołów .

W IZYTA PASTOROW  
WĘGIERSKICH 

W  AUSTRII

Luterańska Służba Praso
wa podaje, że w  lutym  br. 
miała m iejsce w izyta w ęgier
skich pastorów  w  Sem ina
rium K aznodziejskim  w  
W iedniu. Do W iednia przy
byli na zaproszenie K ościoła 
Ewangelickiego Austrii lu - 
terańscy duchow ni: ks. se
nior Istvan Nagy i ks. pro
boszcz Andreas Reuss. W zię
li oni udział w  konferencji 
pastoralnej.

BISKUP SCHARF 
PRZECHODZI 

NA EMERYTURĘ

Prasa luterańska podała 
ostatnio, że biskup ew ange
licki Berlina Zachodniego dr 
Kurt Scharf (73) złożył na 
piśmie do prezesa Synodu 
Kościoła Ew angelickiego sw o
ją rezygnację ze stano
wiska z dniem 31 grudnia 
br. W yżej w ym ieniony bis
kup w  sw oim  czasie odw ie
dzał Polskę i był gościem 
Kościoła E w angelicko-A ugs
burskiego w  naszym kraju.

Zamów i przeczytaj
9  Pisma Biskupa Franciszka Hodura, tom I i II, razem 

stron 418, cena 60 zł. —  Złote myśli W ielkiego Polaka 
i Biskupa, organizatora Polskiego N arodow ego K ościoła 
K atolickiego.

0  Książka o różnych Kościołach i wyznaniach w Polsce: 
Prawo wewnętrzne..., ks. Wiktor Wysoczański, stron 296, 
cena 40 zł. W dobie ekumenizmu pow inniśm y intereso
w ać się bratnim i w yznaniam i chrześcijańskim i, by lepiej 
je  znać i przyczyniać się do pożądanej jedności.

9  Bracia z Epworth, ks. Witold Benedyktowicz, stron 232, 
cena 45 zł. —  Książka superintendenta K ościoła M eto-

dystycznego w  PRL, opow iadająca barw nym  językiem
o dziejach założycieli m etodyzm u —  Janie i K arolu W e- 
sleyach.
Wierność i klątwa, Michał Miniat, stron 304, cena 50 zł.
— Interesujące dzieje świętych Cyryla i M etodego i ich 
m isji chrześcijańskiej w śród Słowian.

9  Modlitewnik „Ojcze nasz”, stron 628, cena 15 zł.
Zakład W ydaw niczy „O drodzenie” , ul. K redytow a 4, 

00-062 W arszawa — w ysyła powyższe książki na zam ów ie
nie listowne (bez uprzedniej w płaty należności) za zalicze
niem pocztow ym . Należność płatna przy odbiorze.



w Konstytucji PRLZmiany
K onstytucja, będąca najw yższym  aktem 
prawnym państwa, zawierającym  funda
mentalne zasady polityczno-ustrojow e i 
społeczno-ekonom iczne jest zbiorem  prze
pisów  względnie trwałych. Polska ustawa 
zasadnicza uchwalona przez Sejm  22 lipca 
1952 r. rów nież poświęciła tym proble
mom znaczną część artykułów . Była ona 
aktem prawnym , odzw ierciedlającym  
zmiany jakie się dokonały w  naszym kra
ju, w  w yniku przejęcia po w ojnie władzy 
przez masy pracujące. Od je j uchwalenia 
minęło jednak prawie ćw ierć wieku. W 
tym czasie byliśm y świadkam i ogrom nych 
przeobrażeń we wszystkich dziedzinach 
życia narodu. Pow stał w  związku z tym 
problem poprawienia i uzupełnienia K on
stytucji w  ten sposób, aby znalazło się w  
niej należyte odzwierciedlenie zarówno 
dotychczasowych osiągnięć jak  i strategia 
m otorycznych sił narodu, w ytyczająca dal
sze etapy rozw oju  państwa i społeczeń
stwa. Problem  konieczności zmian K on
stytucji w  Polsce pojaw ił się po raz p ierw 
szy przed ponad 4 laty. Przez ten czas 
trwała w  naszym kraju wym iana poglą
dów  na temat udoskonalenia ustawy za
sadniczej, uwieńczona uchwaleniem przez 
Sejm  PRL, na posiedzeniu w  dniu 10 lu 
tego 1976 r., zmian w  K onstytucji PRL.

Na marginesie warto odnotować fakt, 
że w  ostatnim okresie zdecydowana w ięk
szość kra jów  socjalistycznych, kierując się 
podobnym i m otywam i, dokonała zmian 
swych konstytucji. Chronologicznie doko
nano tego w  latach: Rumunia —  1965 r., 
Czechosłow acja i NRD —  1968 r., Bułga
ria — 1971 i Jugosławia — 1974 r.

Zanim doszło do uchwalenia zmian w  
polskiej K onstytucji, powołana uchwałą 
Se.imu PRL z dnia 19 grudnia 1975 r. K o
m isja N adzw yczajna dla przygotowania 
projektu ustawy o zmianie K onstytucji 
PRL na posiedzeniu w  dniu 23 stycznia 
br. zaprezentowała projekt zmian, który 
stał się podstawą ogólnonarodow ej dysku
sji. Projekt ten, w  niew ielkim  stopniu 
zm odyfikow any, został przyjęty przez 
Sejm, a pełny tekst jednolity  K onstytu
cji opublikowany został w  Dzienniku 
Ustaw nr 7, poz. 36 z 21 lutego 1976 r.

K onstytucja PRL w  nowym  swym  
brzmieniu w prowadza wiele istotnych 
zmian. W  rozdziale I charakteryzującym  
ustrój polityczny i cele państwa w prow a
dzono popraw ki odzw ierciedlające osiąg
nięty etap rozw oju  społecznego oraz hu
manistyczny i dem okratyczny charakter 
kształtowanych w  naszym kraju socjalis
tycznych stosunków społecznych i poli
tycznych. A rtykułow i 1 ust. 1 K onstytu
cji, który stwierdzał, że Polska Rzeczpos
polita Ludow a jest państwem  dem okracji 
ludow ej nadano brzm ienie: ,.Polska Rzecz
pospolita Ludowa jest państwem  socjalis
tycznym ” . Rozszerzono i zm odyfikow ano 
dotychczasow y art. 3 K onstytucji (obec
nie art 5), który precyzu je główne zada
nia naszego państwa.

Biorąc pod uwagę liczne postulaty, aby 
w  K onstytucji znalazły w yraz podstaw o
we cechy życia politycznego w  naszym 
kraju, ustawa zasadnicza stwierdza w art.
3, że:
— Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

jest przew odnią siłą polityczną społe
czeństwa budującego socjalizm ;

— podstawę Frontu Jedności Narodu sta
nowi współdziałanie PZPR, ZSL i SD;

— Front Jedności Narodu stanowi w spól
ną płaszczyznę działania organizacji 
społecznych ludu pracującego i patrio
tycznego zespolenia wszystkich obyw a
teli, w okół żywotnych interesów  PRL, 
niezależnie od ich stosunku do religii.

Uznanie w  najw yższym  akcie prawnym  
państwa FJN za ■platformę wspólnego 
działania partyjnych i bezpartyjnych, pa
triotycznie zaangażowanych obywateli, po
siada niebagatelne znaczenie. Pozw ala to 
bowiem  w ielkim  rzeszom ludzi w ierzących 
w  naszym kraju, na coraz szersze zaanga

żowanie się w  życiu społecznym  i poli
tycznym dla dobra naszej ojczyzny.

W prow adzono również do tekstu K on
stytucji zasady polityki zagranicznej pań
stwa, w ybija jąc na czoło podkreślenie, że 
Polska Rzeczpospolita Ludow a kieruje się 
interesem narodu polskiego, jego suw eren
ności, niepodległości i bezpieczeństwa. Da
lej w skazuje się na pokój i współpracę 
m iędzynarodową jako podstaw ow e, n ie
zbędne warunki do tego, aby wym ienione 
w artości można było  urzeczywistniać. I 
wreszcie określa się w  tym kontekście 
stosunki z innym i państwami. Postulat 
współpracy — stawia K onstytucja —  w  
stosunku do wszystkich państw, w ysuw a
jąc ze zrozum iałych w zględów  na pierw 
szy plan w spółpracę ze Związkiem  Ra
dzieckim i innym i krajam i socjalistycz
nymi.

W zmianach do rozdziału II, który cha
rakteryzuje w  sposób gruntowny cele 
ustroju społeczno-gospodarczego znalazły 
wyraz podstaw ow e założenia obecnej stra
tegii partii i państwa, w ysuw ające spra
w y człow ieka i jego pom yślności na czo
ło wszystkich zadań. Stąd też w  art. 11 
ust. 3 stwierdza się, iż „Zasadniczym  ce
lem społeczno-gospodarczym  polityki P ol
skiej Rzeczypospolitej Ludow ej jest sys
tematyczne polepszanie w arunków  byto
w ych, socjalnych i kulturalnych społe
czeństwa, stały rozw ój sił w ytw órczych 
kraju, umacnianie siły, obronności i nie
zależności O jczyzny” . N ow e treści w pro
wadza K onstytucja do problem atyki ro l
nictwa i w yżyw ienia narodu, podnosząc w 
art. 15 rangę tej niezw ykle ważnej gałę
zi gospodarki narodowej i określając je j 
zadania w  coraz lepszym zaspokojeniu po 
trzeb żywnościow ych. Ustawodawca zw ra
ca uwagę na konieczność w łaściwego 
użytkowania ziemi, którą — jako n ie- 
pomnażalne dobro ogólnonarodow e — 
trzeba chronić, w zbogacać i jak  n a jracjo 
nalniej wykorzystywać. M ocą norm y kon
stytucyjnej państwo zapewnia opiekę i 
pom oc w szystkim  sektorom  rolnictwa, co 
w konsekw encji będzie sprzyjać rozw ojo 
wi produkcji w  każdym gospodarstwie, 
utwierdzać wśród rolników  przekonanie, 
że nic z dotychczasow ego dorobku wsi 
i rolnictwa nie zostanie pominięte. R ów 
nocześnie ustawodawca daje w yraz ten
dencjom  i kierunkom  przemian społeczno- 
-ekonom icznych, które służyć mają w zros
towi w ydajności gospodarki rolnej, w dra
żaniu postępu naukowo-technicznego, ra
cjonalniejszem u wykorzystaniu zasobów 
pracy i środków  produkcji oraz wzrostowi 
dobrobytu wszystkich rolników.

Tworzone są warunki wszechstronnego 
rozw oju samorządu rolniczego, a zw łasz
cza kółek rolniczych i spółdzielczości, które 
były zawsze nosicielam i postępu na wsi. 
Dzięki sam orządowi i różnym  form om  in
tegracji społeczno-gospodarczej wieś pol
ska jest coraz bardziej zespolona różno
rodnymi więzam i ekonomicznymi, produk
cyjnym i i organizacyjnym i, narastają i za
cieśniają się powiązania gospodarki indy
widualnej z gospodarką uspołecznioną.

Szereg istotnych m odyfikacji i uzupeł
nień w prow adzono do rozdziału Konstytu
cji traktującego o praw ach i obowiązkach 
obywatelskich. W  szczególności w  sposób 
szerszy i dobitniejszy niż dotychczas sfor
m ułowano zasadę równości obywateli. Art. 
67 K onstytucji, który w  sposób general
ny omawia te sprawy, został bow iem  po
szerzony w  stosunku do dotychczasow ej 
redakcji o przepis, iż „obyw atele Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludow ej mają rów ne pra
wa bez względu na płeć, urodzenie, w y 
kształcenie, zawód, narodowość, rasę, w yz
nanie oraz pochodzenie i położenie spo
łeczne” . W  artykule tym  znalazło się p o 
nadto sform ułow anie o obowiązkach oby
wateli w obec ojczyzny, które przybrało 
następujące brzm ienie: „obyw atele PRL 
powinni rzetelnie w ypełniać sw oje obo
wiązki w obec ojczyzny i przyczyniać się

do je j rozw oju” . W ydaje się, że to ostat
nie sform ułow anie jako ściślejsze w  u ję
ciu prawnym  od pierw otnej propozycji, 
że „praw a obyw ateli są nieodłącznie 
związane z rzetelnym  i sumiennym w y 
pełnianiem obow iązków  w obec ojczyzny” , 
nie może budzić obaw  i uniem ożliwia do
konywanie interpretacji, sprzecznych z in 
tencjam i praw odaw cy.

Zm iany te mają na celu uzupełnienie i 
wzm ocnienie pozostających w  K onstytu
cji —  wszystkich dotychczasow ych prze
pisów, które bardziej szczegółow o określa
ją zasadę równości praw  i obow iązków  
obywateli, jak również konstytucyjne gw a
rancje tych praw.

Duże znaczenie i głęboką w ym ow ę spo
łeczną posiadają uzupełnienia do przepi
sów  dotyczących pozycji kobiety w  spo
łeczeństwie, a także małżeństwa, m acie
rzyństwa i rodziny. Art. 79 ust. 1 K on
stytucji stwierdza, że „m ałżeństwo, m a
cierzyństwo i rodzina znajdują się pod 
opieką i ochroną Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludow ej. Rodziny o licznym  potom stwie 
państwo otacza szczególną troską” , a art. 
78 m ów iący o równouprawnieniu kobiet, 
został rozszerzony o następujący przepis: 
„Polska Rzeczpospolita Ludowa umacnia 
w  społeczeństwie pozycję kobiet, zwłasz
cza m atek i kobiet pracujących zaw odo
w o ” . Przytoczone przepisy są wyrazem  
wzrastającego zainteresowania ze strony 
władz państw owych omawianą problem a
tyką, a także potwierdzeniem  dorobku na
szej polityki społecznej w zbogaconej 
zwłaszcza w  ostatnich latach, a m ającej 
na celu stworzenie warunków, które u - 
m ożliwią rodzinom  i m atkom w łaściwe 
wypełnianie funkcji w ychow aw czych i 
opiekuńczych.

Problem atyka wolności sumienia i w yz
nania w  now ym  kształcie legislacyjnym  
nie uległa praktycznie żadnym zmianom, 
poza skreśleniem dotychczasow ego ust. 3 
art. 70 K onstytucji, który postanawiał, że: 
„nadużywanie wolności sumienia i w yzna
nia dla celów  godzących w  interesy P ol
skiej Rzeczypospolitej Ludow ej jest kara
ne” . Podobnie skreśleniu uległ art. 77 ust.
2, stwierdzający, iż „osoby, które dopusz
czają się sabotażu, dywersji, szkodnictwa 
lub innych zam achów na własność spo
łeczną, karane są z całą surowością pra
wa” .

W  obydw u przypadkach ustawodawca 
stanął na stanowisku, że głębokie prze
miany, jakie zaszły w  naszym państwie 
i narodzie spow odow ały, że ujem ne z ja 
wiska, których te przepisy dotyczą, są 
dziś całkow icie w yjątkow e i nie ma po
trzeby m ówić o nich w  najw yższym  ak
cie praw nym  państwa jakim  jest K on 
stytucja.

Znow elizowany tekst K onstytucji nie 
w prowadził zasadniczych zmian do roz
działu dotyczącego naczelnych organów 
adm inistracji państw owej (Sejm, Rada 
Państwa, Rada M inistrów , ministrowie), 
natomiast rozdział traktujący o tereno
w ych organach w ładzy i adm inistracji 
państw owej został dostosowany do zmian 
jakie się dokonały w  w yniku przeprow a
dzenia w  latach ubiegłych reform y w  
tym zakresie.

Pew nej m odyfikacji uległy sform ułow a
nia dotyczące N ajw yższej Izby K ontroli 
której działalność zgodnie z art. 35 „służy 
Sejm ow i, Radzie Państwa i Radzie M inis
trów  w  wypełnianiu ich fu n k cji” .

Uzupełniono rów nież rozd2iał 10 K on
stytucji postanowieniem, że godło, barw y 
i hym n PRL otaczane są czcią i podlegają 
szczególnej ochronie.

Wszystkie dokonane zm iany i uzupełnie
nia —  aczkolw iek stosunkowo nieliczne i 
nie naruszające podstaw ow ych je j przepi
sów, są niezbędne dla zachowania ade
kwatności norm konstytucyjnych z dyna
micznie rozw ijającą się rzeczywistością 
polityczną i społeczną.
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Iran
patrzy
w
przyszłość

Mohamad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Shahlnshah Iranu 
— obecny Cesarz

ł
ł

Iran, Persja —  nazwy te nieodparcie 
’ przywodzą na myśl fantastyczny, baśnio- 

f  w y koloryt średniowiecznego m uzułm ań- 
f  skiego W schcdu —  zapach i barwną ta- 
f jem niczość „Księgi z tysiąca i jednej no- 
f  cy ” . Pam ięć nasza i wyobraźnia w yw ołu - 
f ją  najdziw niejsze i najpiękniejsze opo- 
f w ieści o szlachetnych, dzielnych królach 
' i walecznych rycerzach perskich, m kną- 
t  cych na koniach szybszych od w iatru; o 

pięknych kobietach, których wiotkość k i- 
f  bici zawstydza wiosenne gałązki, brw i są 

czarniejsze od skrzydeł kruka, nieodgad- 
f nione oczy głębsze od morskiej toni, a 
f  m ądrość równa rozum owi baśniowej Sze
f  herezady. Opowieści o  dobrych duchach 
J i wieszczkach, o dżinnach i o zw ykłych 
? ludziach: kupcach, żeglarzach, rybakach...

Bajeczne wonie pachnideł, przepych zło
* ta i drogich kamieni, bogactw o tkanin i
• dyw anów  dopełniają obraz powszechnego 
f w yobrażenia o kraju, noszącym do roku 

1935 nazwę Persji, a obecnie Iranu.

Ten baśniowy, tajem niczo orientalny ob 
- raz Iranu jest dziś tak samo kulturową

12

Farah Pahlavi 
Szachbanu 

— Cesarzowa Iranu

. przeszłością jak nasze czasy „Starej baś-
] ni” , „O rlego gniazda” czy nawet M iesz-
'  ka I. f

* * *
t

Iran to państwo o pow ierzchni 1648 ty 
sięcy kilom etrów  kw adratow ych i około 

l 29 780 tysiącach m ieszkańców, leżące w 
t południow o-zachodniej Azji. Pod w zglę- 
, dem językow ym  mieszkańcy Iranu dzielą 
, się na trzy podstaw ow e grupy: m ów iący 
, językiem  perskim  —  Persow ie (około 

50%), Kudrowie, Beludżowie i inni; m ó- 
\ w iący  językiem  tureckim  —  A zerbejdża- 
j nie, Turkm eni i inni oraz A rabow ie m ó

w iący językiem  arabskim, zamieszkują- 
i  cy głównie wybrzeże Zatoki Perskiej.

W największych miastach Iranu: T e
heranie — stolicy kraju — w  Isfahanie, 
Meszhed, Tebriz, Abadanie i Sziraz sku- 

i piają się mieszkańcy zatrudnieni w  prze
myśle, stanowiący około 20% ogółu czyn

i nej zaw odow o ludności. Około 40% lud
ności zatrudniona jest w  rolnictwie, leś
nictwie i rybołówstw ie.

Reza Shah Wielki 
— twórca podwalin nowoczesnego Iranu

Książę Reza Pahlavi 
— następca tronu

*
*

Iran jest jednym  z najlepiej rozwinię
tych gospodarczo kra jów  południow o-za
chodniej Azji. G łów nym i filaram i gospo
darki jest rolnictw o i górnictwo, a pod
staw ow ym  źródłem dochodu narodowego 
jest w ydobyw anie ropy naftow ej, w  czym 
Iran zajm uje trzecie m iejsce na świecie, 

: a pierwsze na Bliskim W schodzie. To w iel
kie bogactw o —  m ające nieustannie 

 ̂ wzrastające znaczenie w e współczesnym  
św iecie przeżyw ającym  częste kryzysy pa- 

 ̂ liw ow e —  w ydobyw a się przede wszyst-
i  kim w  regionie Chuzestan —  ośrodki Aga
i Dżari i Gacz Saran; z pól naftow ych w 

Zatoce Perskiej —  głównie rejon  w yrpy 
Chark oraz w  stanach Teheran i K erm an- 

\ szahan. Do ważniejszych bogactw  natural
nych Iranu należy również gaz ziemny, 
w ęgiel kamienny, rudy antymonu, chro
mu, niklu miedzi, żelaza, manganu i siar- 

j) ki. Baśniowe opowieści o nieprzeliczonych 
£ bogactw ach w  dawnych czasach zawdzię

cza Iran, eksploatowanym  również obec-
i  nie, kopalniom turkusów, znajdujących się 
 ̂ w  okolicy Niszpur.

* Główne gałęzie irańskiego przemysłu to: 
rafinacja ropy naftow ej, przem ysł m eta-
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Cesarska rodzina -wypoczywa 
nad Morzem Kaspijskim

Iowy, hutniczy, przem ysł w łókienniczy, 
spożyw czy (zwłaszcza cukrowniczy i m ły
narski), produkcja środków  transportu, 
maszyn, energii elektrycznej, m ateriałów  
budow lanych i przem ysł chemiczny. Duże 
znaczenie w  gospodarce państw owej ma 
rzemiosło, rękodzieło, zwłaszcza w yrób 
słynnych na cały świat perskich dyw a
nów.

W dziedzinie kulturalnej Iran ma bar
dzo stare i bogate tradycje przede w szy
stkim w  literaturze, m uzyce i m alar
stwie, toteż nadal przoduje w  tych dzie
dzinach w śród kra jów  Bliskiego Wschodu.

Od roku 1943 nauczanie w  Iranie w  za
kresie szkoły podstaw ow ej jest obow iąz
kow e dla dzieci od 5 do 10 lat. N ajw aż
niejsze ośrodki życia kulturalnego i oś
wiaty to Teheran, gdzie znajduje się 
głów ny uniwersytet irański (założony w 
roku 1934), Ahw az (uniwersytet założony 
w  roku 1955), Mehszed (uniwersytet pow 
stał w  roku 1955), Sziraz (założenie uni
wersytetu w  roku 1945) i Tebriz (uniw er
sytet od 1946 roku). W wielu miastach 
działają m edresy —  instytucje naukowe 
Akadem ii Irańskiej, założonej w  1935 
roku.

Już nawet z tych pobieżnych i z k o
nieczności ogrom nie skrótow o om ów io
nych danych nie trudno zorientować się, 
że Iran jest krajem , przed którym  otw ie
rają się w ielkie przyszłościowe perspekty
wy. W arto więc też w iedzioć od jakiego 
historycznego momentu w kroczył Iran na 
nową drogę, gwarantującą mu dzisiejsze 
m iejsce w  świecie.

* * *
M inęło 55 lat od chwili przejęcia w ła

dzy w  Iranie przez Rezę Szacha W ielkie
go, założyciela dynastii Pahlavi. Stało się 
to w  czasach, gdy Iran był ewewnętrznie 
rozdarty, skłócony i znajdował się na dro
dze do rozbicia na wiele księstw. F aktycz
na władza znajdowała się w  rękach A n 
glików. Władza dotychczasow ego władcy, 
Ahm ada Szacha, nie w ykraczała praktycz
nie poza terytorium  stołecznego Tehera
nu. Potężne niegdyś cesarstwo przeżywało 
głęboki kryzys, krajow i groziła ruina. W 
takiej sytuacji dokonany w  1921 roku za
mach stanu, przez 42-letniego generała 
brygady Rezę Khana, był jedyną m ożli
wością ratunku i niezwykle doniosłą chw i
lą w  dziejach irańskiego narodu.

Reza Khan początkowo piastował urząd 
naczelnego dow ódcy sił zbrojnych Iranu, 
później godność ministra w ojny, a w  roku 
1923 otrzym uje nom inację na premiera. 
W  roku 1924 nastąpił ostateczny zw rot w  
życiu Iranu —  proklam owano historyczny 
dekret, na m ocy którego Reza Khan zos
tał dziedzicznym monarchą.

i ? « ^  i  ~ -  ■ * '
Zapora wodna 

im. Cesarzowej Farah

Now y w ładca natychm iast przystąpił do i 
zaprowadzenia w kraju  ładu, spokoju i 
porządku. Jego mądrość i szlachetność 
zyskały mu miano narodowego bohatera, 
opiewanego w  pieśniach i legendach ludu. 
Był również pierwszym  monarchą, który 
rozpoczął proces w ydobyw ania kraju z 
m roków  zacofania; w  roku 1926 w ydał 
zarządzenie znoszące zwyczaj noszenia za
słon na twarzach przez kobiety, w prow a
dził szereg postanowień dotyczących oś
wiaty i życia gospodarczego. Utworzył 
Uniwersytet Teherański i ogłosił projekt 
pierwszego w  dziejach Iranu prawa pracy. 
Z reform ow ał system zarządzania budże
tem państwa, politykę monetarną — 
w prow adził do obiegu irańską walutę. Za 
jego rządów  pow stały w  Iranie pierwsze 
cukrownie, cementownie, przędzalnie ba
w ełny, fabryk ; tekstylne i wiele innych 
zakładów  przem ysłow ych w  różnych re
gionach kraju. Pow ołał szereg firm  pań
stw ow ych działających na nowoczesnych, 
jak na owe czasy, zasadach handlowych.

Gdy abdykow ał w roku 1941 na rzecz 
sw ego syna, M ohamada Rezy Pahlavi, 
pozostawił kraj z m ocnym i podwalinami 
na nowoczesne państwo.

M ohamad Reza Pahlavi koronow ał się 
dopiero w  roku 1967, a w ięc w  26 lat po 
faktycznym  objęciu władzy, m otyw ując 
sw oją decyzję następująco: „N ie jest dla 
mnie tytułem  do chwały rządzenie krajem  
zubożałym, a tym  bardziej wystawianie 
przed światem  na pokaz jego zacofanią.
Z tych pow odów  odłożyłem  moment m o
je j koronacji aż do czasu, kiedy będę 
przekonany, iż zasłużyłem  na tę koronę 
w  oczach narodu. I dopiero teraz, gdy m o
żem y stwierdzić, naród i ja , iż okazaliśmy 
się godni dziedzictwa Cyrusa W ielkiego, 
uważamy, iż nadeszła ku temu pora w łaś
ciw a” .

Na cztery lata przed koronacją M oha 
mada Rezy Pahlavi proklam owano w  Ira
nie program  R ew olucji Szacha i Narodu, 
w prow adzającej nowe zasady rządzenia 
krajem . Były to: reform a rolna, nacjona
lizacja lasów  i pastwisk, wyprzedaż rzą
dow ych udziałów  w  przem yśle na cele 
sfinansowania reform y rolnej, w prow a
dzenie systemu udziału robotn ików  w  zys
kach fabryk i przedsiębiorstw, reform a 
prawa w yborczego, pełna em ancypacja ko
biet, pow ołanie korpusów  oświaty, zdro
wia i rozwoju, pow ołanie w iejskich sądów 
pojednawczych, najconalizacja natural
nych zapasów wodnych, gruntowna prze
budowa kraju, rew olucja oświatowa i ad
m inistracyjna, dążenie do stabilizacji cen 
oraz do zapobiegania gromadzenia nad
m iernych zysków, bezpłatne nauczanie • 
młodzieży na każdym stopniu nauki, obo- ]

w iązkowe nauczanie do 10 roku życia, 
w prow adzenie bezpłatnego odżywiania 
oraz opieki nad dziećmi do 2 lat oraz 
w prow adzenie powszechnych ubezpieczeń 
zdrowotnych.

By zapewnić najbardziej optymalne w a
runki wprowadzenia w  życie nowych za
sad M ohamad Reza Pahlavi utworzył, w 
m iejsce dotychczasow ego systemu w ielo- 
partyjnego, jedną Partię Odrodzenia N a
rodow ego (1975 r.) której naczelnym ce
lem jest stworzenie społeczeństwu pełne
go dostępu do życia politycznego oraz 
udział w  kształtowaniu decyzji o wadze 
państw owej.

Z każdym rokiem  Iran coraz zdecydo- 
waniej kroczy po drodze politycznego i 
gospodarczego postępu. Zapewnia to Ira
nowi trwałe m iejsce w śród kra jów  roz
w iniętych i nowoczesnych. Zewnętrzna 
polityka Iranu charakteryzuje się otw ar
tością, dążeniem do jak  największej w spół
pracy w  wielu dziedzinach z państwami
o różnych ustrojach społecznych i poli
tycznych, w  interesie pow szechnego p o 
koju  i braterstwa na całym  świecie.

Dowodem  w ielkiej nowoczesności Iranu 
jest i ^o, że po raz pierw szy w  dziejach 
2500-letniej historii tego kraju  na tronie 
obok m onarchy zasiada od 9 lat Farah 
Pahlavi —  Cesarzowa Iranu.

Farah Pahlavi bierze czynny udział w 
życiu sw ego kraju. Osobiście kieruje 
swoim  sekretariatem, patronuje 26 insty
tucjom  wyższej użyteczności publicznej 
realizującym  program : rozw oju  oświaty, 
kultury, sportu, służby zdrow ia i opieki 
społecznej. Przy tak rozległej działalności 
społecznej znajduje także czas na życie 
rodzinne —  jest matką następcy tronu 
księcia Rezy, księżniczki Farahnaz, księ
cia A li i księżniczki Leili.

Dziesięć lat temu, w  roku 1966, Cesarzo
wa Farah Pahlavi towarzyszyła Cesarzo
wi M oham adowi Reza Pahlavi podczas 
oficja lnej wizyty w  Polsce.

* * *
K ontakty Iranu i Polski, oparte na za

sadach przyjaźni i w spółpracy w  wielu 
dziedzinach życia kulturalnego i gospo
darczego, przynoszą w iele korzyści obu 
krajom , a obu narodom  pozw alają na w za
jemną serdeczność i głębsze zaintereso
wanie.

M IRO SŁA W A KUŻEL

P ersow ie , p o d o b n ie  ja k  in n e  n a ro d y  W sch od u , 
są m istrzam i a fo ry z m ó w . Ich  w ie lk ie  za m iło 
w an ie  do p rz y s łó w  i a n egd ot znane je s t  o d  w ie 
lu w iek ów . A fo r y z m y  p e rsk ie  p rze k a zy w a n e  są 
z p o k o len ia  na p o k o len ie , ja k o  sk arbn ica  lu d o 
w ej m ą d rośc i. R ó w n ie ż  w  m o ra liz a to r sk o -d y d a k - 
ty czn e j literaturze  p ersk ie j d o m in u je  e lem en t 
a fo ry s ty cz n y .

N a jb o g a tszy  z b ió r  a fo ry z m ó w  p o ch o d z i z 
X IV  w ., cz y li  z  ok resu  rozk w itu  p ersk ie j lite
ra tury  k la sy cz n e j. Z  te g o  w ła śn ie  ok resu  p re 
z e n tu je m y  za m ieszczon e  a fo ry z m y .

U cz s ię  od  ź r e n ic y  w id z ieć  w s z y s tk o  p ró cz  
s ieb ie .

S łow a m a ją  naturą w ia tru .
*

Od m ów ien ia  o ogn iu  jeżyk , s ię  n ie  spali.

T y lk o  ta k i p o d a re k  je s t  d o b ry , k tó r y  n ie  c z y n i  
c ię  ż eb ra k iem .

S trzeż  p o g o d y  u m ysłu , ra d ości i s iły , bo o n e  
c ię  oddalą od  p ro g u  m o g iły .

Od d y p lo m a c ji  za czn ij ka żd ą  sp ra w ę, za w sze  
czas b ęd zie na  z b ro jn ą  rozp ra w ę.

N ie b ęd z iesz  d o sk o n a ły  b ez  łez  i cierp ien ia , 
b ez  d e szc zu  i  b u rzy  n ie  w y d a  k w ia t nasien ia .

Od d łu g ieg o  czek a n ia  i p ró ż n e j n a d ziei u lwa
—  p a zu ry , u słon ia  —  trąb a  m a rn ie je .

Jeśli do sw eg o  c e lu  n ie  trafiła  strza ła , b y ło b y  
lep ie j, g d y b y  w  k o łcz a n ie  zosta ła .

Z a w sze, gd y jed e n  traci, d rugi na ty m  zy sk a , 
sp ra w y  lu d zk ie  — to  p r z e c ie ż  s z a ch o w e  ig r z y 
ska .
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Odpowiem dziś na trzy listy o 
podobnej tematyce. Fani Stanis
ława K. z Krakowa, Fani Czesła
wa R  z Bochni i Pan Józef K. 
z Ciechanowa piszą w podobnych 
słowach o swoich codziennych 
cierpieniach i skarżą się, że w ży
ciu nie mają żadnej radości. Jak 
wśród cierpień odnajdywać cho
ciaż okruchy radości — zapytują.

K ościół ogłasza nam przez usta 
Chrystua Pana nową prawdę —
o radości, której św iat dać nie 
może. Radość, rozum iana jako 
zadowolenie, szczęście człowieka, 
może być wieloraka. N ajpierw  
jako zaspokojenie instynktów  i 
pożądania cielesnego, później ja 
ko odczucie zadowolenia w skutek 
posiadania jakiegoś dobra m a
terialnego, wreszcie jako radość 
z oglądania piękna barw  lub sły
szenia dźwięków.

Radość chrześcijańska nie jest 
b iernym  oglądaniem, lecz aktyw 
ną m iłością bliźnich, w ew nętrz
nym  zadowoleniem  z posiadania 
darów  nadprzyrodzonych, któ
rych pełnią jest łączność z Chrys
tusem. W ybitni myśliciele chrześ
cijańscy określali radość jako 
w ynik pokoju  wewnętrznego. 
Pełna radość płynie z pełnego 
złączenia się z Chrystusem, co 
św. Augustyn zawarł w  zdaniu: 
„N iespokojne jest serce nasze, 
póki nie spocznie w  Panu” .

Brat marszałka F rancji O. 
Foch w  książce „P a ix  et jo ie ” 
(Pokój i radość) m ówi, że radość 
jest kwiatem , norm alnym  ow o
cem życia chrześcijańskiego, ko
roną m iłości” . W  Psalm ie 99 au
tor natchniony naw ołuje lud, aby 
służył Panu z w eselem  i radoś
cią.

W K ościele pierw szych w ieków  
manicheizm odrzucał radość, pra
w o człow ieka do szczęścia na zie
mi do pełni życia. W tamtym 
czasie pow staw ały grupy asce
tów, cierpiętników , dendrytów, 
stylistów  i innych, głoszących 
apoteozę cierpiętnictwa. Nie trud
nili się pracą, stali się niepro
duktywną grupą społeczną. Ten 
pseudom istycyzm  zakorzenił się 
głęboko w  psychice chrześcijan, 
w prow adzając nieuzasadnione 
obostrzenia pokutne i postne. 
K ościół w ieków  średnich stał się 
K ościołem  surowym , pochm ur
nym, a niejednokrotnie złow iesz
czym , zabierając radość z wielu 
serc instytucją „św iętej inkw izy
c ji” .

Niszcząc radość, K ościół od
szedł od autentyzmu Ewangelii, 
począł przedstawiać Boga „jako 
tyrana, czyhającego na ludzkie 
słabości, gotow ego strącić ludzi 
do piekła”  (G. Courtois), a nie 
Jezusa pełnego radości, biesiad
nika w  Kanie Galilejskiej, sie
dzącego przy stole z grzesznika
mi. K ościół począł zacieśniać 
człowieka, ham ować jego natu
ralny pęd do szczęścia, dlatego

odszedł od K ościoła Apostołów , 
od ducha pokoju, serdecznej 
agapy i cichej radości chrześci
jańskiej. Tym czasem  Chrystuso
w y K ościół w inien bezustannie 
odnawiać się w  radości. P ow i
nien w racać do tego co św. A u 
gustyn nazywa „m iłością zawsze 
starą i zawsze now ą” , w racać do 
m iłości ubogaconej w  radość. Ta 
radość K ościoła jest widzialną 
form ą życia i odbicie jego po
słannictwa —  zdobywania dusz 
dla Boga.

O byśm y się nie narazili na za
rzut Nitschego: „M usieliby mi
śpiewać piękniejsze pieśni, abym 
mógł się nauczyć w iary w  ich 
Zbaw iciela; musieliby Jego ucz
niow ie w yglądać bardziej na 
w yzw olonych” . Sm utny kapłan, 
smutny w ierny, bez entuzjazmu, 
bez gorliwości, bez pracy dla 
w spólnego dobra —  to  w idok 
zniechęcający, to chodząca nega
cja Kościoła.

Chrystus wskazuje na wartość 
cierpienia, m ów iąc: „I  kto nie 
bierze krzyża sw ego i nie naśla
duje mnie, nie jest mnie go
dzien” (Mt. 10, 38). Cierpienie 
jednak nie jest równoznaczne ze 
smutkiem, cierpienie n ie jest ule
ganiem złu, nie może być rezyg
nacją, ale cierpienie chrześcijań
skie w inno być zdecydowaną p o 
stawą w  w alce ze złem. Dosko
nale ilustruje to  św. Piotr A pos
toł w  I Liście 3,14: „A  jeśli na
w et cierpicie co dla spraw iedli
wości, błogosław ieni jesteście” .

Dewizą Beethovena było: 
„Przez cierpienie do radości” . 
Cierpienie jest stanem duszy, 
która dokonuje wyboru, jest dro
gą do celu. Zdobycie pozycji spo
łecznej, wykształcenia wym aga 
od jednostki w iele pośw ięceń i 
w yrzeczeń —  czyli cierpienia. 
Tym  bardziej konieczne jest 
cierpienie w  zdobywaniu w artoś
ci duchowych, dla zespolenia się 
z Chrystusem.

Cierpienie, aby było radosne, 
musi być celowe, św iadom e i 
konsekwentne. Oto jak pisze po
eta francuski P. Claudel w  
„Zw iastow aniu” : „Z byt jest cięż
ko nie w iedząc po co... Szczęśli
w y ten, który cierpi i wie, po 
co cierpi” . Cierpienie bez wiary 
będzie smutkiem, cierpienie z 
wiarą będzie dochodzeniem do 
radości. Uznajem y również na
turalną w artość cierpienia — ra
dości ze spełnionego obowiązku 
m im o zmęczenia, m im o bólu 
mięśni.

Niech zachętą do godziwego 
pełnienia naszych obow iązków  
będą słowa Chrystusa: „Jarzm o 
m oje słodkie, a brzem ię m oje 
lekkie” , gdyż radość uzupełnia 
cierpienie człowieka.

Wszystkich drogich Czytelni
ków serdecznie pozdrawiam.

DUSZPASTERZ

WALKA Z RAKIEM

Rak —  jedna z najgroźniejszych chorób naszych czasów. 
Wiedza o raku zrobiła w  X X  w ieku ogrom ne postępy. Dzię
ki w ielokierunkow em u rozw ojow i histopatologii usystem a
tyzow ano now otw ory w edług przynależności tkankow ej oraz 
opracowano precyzyjne m etody ich rozpoznawania. Bada
nia epidem iologiczne pozw oliły  na opracowanie geografii 
now otw orów , czyli charakterystyki w ystępow ania poszcze
gólnych chorób now otw orow ych  w  różnych krajach, po
nadto na określenie różnic występow ania zależnych od płci
i w ieku chorych.

Innym  w spólnym  sukcesem w ielu dziedzin nauki jest 
określenie tzw. stanów przedrakow ych. Okazało się, że w  
wielu przypadkach można uchw ycić w  ustroju pew ne stany 
patologiczne, które częściej niż inne przekształcają się w  
nowotwory.

Działanie patologicznych czynników  zarów no zew nętrz
nych, jak i w ewnętrznych, doprowadza do stanu przedrako- 
wego, od którego istnieje jeszcze droga odwrotu (bez le
czenia) do stanu praw idłow ego, natomiast powstanie raka, 
nawet przedinw azyjnego, pow oduje sytuację jakościow o róż
ną. Bez leczenia nie ma już pow rotu do stanu praw idłow e
go, a w ięc tylko leczenie stwarza taką szansę.

Dzięki postępom  epidem iologii i nauk pokrew nych ziden
tyfikow ano dużą liczbę czynników  rakotw órczych. Należą 
do nich, oprócz smoły pogazow ej, oleje i w ęglow odory aro
matyczne, niektóre leki, środki spożyw cze i... w irusy. Także 
niepraw idłow y skład pożyw ienia (za dużo w ęglow odanów  i 
tłuszczów, za m ało białek i witamin) może być czynnikiem 
rakotw órczym . Rola w irusów  w  powstawaniu now otw orów  
została już w  części określona. W iadom o, że są one np. przy
czyną wielu now otw orów  u zwierząt. Niektóre choroby no
w otw orow e m ają niekiedy przebieg kliniczny ciężkiej cho
roby zakaźnej (np. białaczki, ziarnicy złośliwej).

W  terapii now otw orów  dokonał się ostatnio ogrom ny p o 
stęp. O ile do końca X I X  w ieku nie udało się w yleczyć 
praktycznie żadnego przypadku now otw oru złośliwego, to 
obecnie 1/3 wszystkich chorych na now otw ory i ponad 50°/o 
leczonych —  jest wyleczonych. W spaniale rozw ijająca się 
chirurgia i anestezjologia um ożliwiają przeprowadzenie nie
malże każdego zabiegu. Chirurgia plastyczna rozszerza pole 
działania chirurga-onkologa, a zarazem zm niejsza skutki 
ewentualnych deform acji i defektów  kosm etycznych. Elektro- 
chirurgia, prom ienie laserowe i po prostu wiedza chirurga to 
nowa broń w  w alce z rakiem. Także w  dziedzinie radiote
rapii nastąpił ogrom ny postęp. Od trudnych i niebezpiecz
nych początków  zastosowania prom ieni Roentgena i sub
stancji prom ieniotw órczych na początku obecnego wieku, 
onkologia doszła do niezmiernie sprawnych i użytecznych 
w  terapii urządzeń, takich jak  bom by kobaltowe, betatrony 
czy przyspieszacze liniowe. W prowadzenie izotopów  prom ie
niotw órczych do lecznictwa uzupełniło m ożliw ości prom ienio- 
lecznictwa. Nowe, obiecujące dziedziny to chemioterapia, 
horm onoterapia i immunoterapia. Szczególnie ta ostatnia 
wzbudziła nadzieję na popraw ę w yników  leczenia. Rów nie 
ważnym  czynnikiem  w  w alce z rakiem jest podniesienie po
ziomu w iedzy o  now otw orach wśród personelu służby zdro
wia i całej ludności kraju.

Polska jest jedynym  krajem  na św iecie, gdzie istnieje peł- 
noprofilow a specjalizacja w  onkologii, jednakże mamy, n ie
stety, tylko niewielu ponad 200 onkologów. Zgodnie ze zda
niem znanego francuskiego uczonego prof. Denoix, który po- 
widział, że walkę z rakiem  mogą jedynie w ygrać w spól
nie — zespolona w  tym  w ysiłku służba zdrow ia i społeczeń
stwo — Instytut Onkologii organizuje walkę z rakiem  w  
Polsce w  sposób kom pleksow y, uw zględniający wszystkie 
m ożliwe czynniki działania. Niezmiernie istotnym elementem 
jest struktura sieci onkologicznej w  Polsce i wyposażenie 
poszczególnych placów ek, które zapewnią całej ludności do
stęp do onkologicznych przychodni i oddziałów  szpitalnych.

Polskie placów ki do w alki z rakiem  istnieją w  całym  kra
ju. W  W arszawie —  Instytut Onkologii, Szpital O nkologicz
ny, bom ba kobaltowa —  60, dwie W ojew ódzkie Przychodnie 
Onkologiczne, trzy D zielnicowe Poradnie Onkologiczne oraz 
w iele innych placówek, o  których dokładnych inform acji do
starczają wszystkie ośrodki zdrowia.

LEKARZ
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Cierpiący Hiob
Osobną księgę Pisma świętego 

stanowi frapująca opowieść o 
Hiobie, mężu cnotliw ym  i bogo
bojnym , który żył w  Arabii za 
czasów Patriarchów . Cieszył się

siedmiu synami i trzema córka
mi, miał w ielkie stada owiec, 
w ielbłądów , w ołów  i osłów, przy 
których doglądaniu zatrudniał 
w ielu ludzi —  służących i nie
w olników . Za wszystkie dary o- 
trzym ywane od Boga składał 
często dziękczynienie w  m odlit
wie i ofiarach, a nade wszystko 
starał się zawsze unikać grze
chów , nawet najm niejszych. Z a
pewne było w ielu takich, którzy 
zazdroszcząc świętemu m ężowi 
Bożego błogosławieństwa i pow o
dzenia w e wszystkich poczyna
niach, m ów ili uszczypliw ie: Hiob 
jest pobożny, bo mu Bóg pom a
ga, ale gdyby dotknęło go jakieś 
nieszczęście, zaraz zacznie prze
klinać i odw róci się od Boga.

By wykazać jak wierne jest 
serce Hioba i stały charakter 
oraz m iłość tego męża ku ow em u 
Stwórcy, dopuścił Bóg na niego 
liczne nieszczęścia. Rozbójnicy 
napadli i zrabowali mu stada, 
piorun spalił ow ce i sługi, a hu
ragan obalił dom najstarszego sy
na. Pod gruzam i zginęli wszyscy 
synowie i córki. G dy Hiob się o 
tym  dowiedział, rozdarł z żalu 
szaty sw oje, upadł z jękiem  na 
ziemię, ale słow o przekleństwa 
nie padło z jeg o  ust. Widząc, że

w  jednej chwili stał się nędza
rzem, tak m ów i do Boga: „Nagi 
w yszedłem  z łona matki m ojej i 
nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan 
wziął, niech będzie Imię Pań
skie błogosław ione!” A le to jesz
cze nie by ł koniec cierpień. 
Wstrętne w rzody okryły jego  cia
ło, tak że nie m ógł przebyw ać 
razem ze zdrow ym i ludźmi. Gdy 
żona zaczęła narzekać, Hiob p o 
wiedział do  n iej: „Jeśliśm y przy j
mowali dobro z ręki Boga, cze
mu byśm y zła nie m ieli przy
ją ć? ”  Hiob trwał na modlitwie, 
chociaż cierpiał bardzo.

Hiob wierzy 

w zmartwychwstanie

Pew nego razu przyszli odw ie
dzić cierpiącego trzej jego  przy
jaciele —  Elifaz, Bildad i Sofar. 
Ubolewając nad męczarnią H io
ba, zaczęli mu tłum aczyć, że m u
si być wielkim  grzesznikiem, sko
ro tak ciężko karze go sprawied
liw y Bóg. Tak niesprawiedliwy 
sąd przyjaciół zadał jeszcze w ięk 
szą boleść sercu zbolałego męża.

Hiob bronił swej niewinności i 
był przekonany, że jeśli nie w  
tym, to w  przyszłym  życiu Bog 
wynagrodzi mu cierpienia. G łę
boką wiarę w  sw oje zm artw ych
wstanie w yraził ów  bohaterski 
mąż słowam i, które w arto znać 
na pamięć i powtarzać w  każ
dym doświadczeniu i cierpieniu, 
zwłaszcza w  chw ilach ciężkiej 
choroby i niebezpieczeństwa 
śm ierci: „W iem , że Odkupiciel 
m ój żyje, a w  dzień ostateczny 
powstanę z ziemi i obleczony bę
dę w  skórę m oją i w  ciele moim 
oglądał będę Boga m ego” .

Nie zaw iódł się Hiob w  swej 
ufności. W krótce bow iem  nie tyl
ko odzyskał zdrowie, lecz także 
dał mu Bóg siedm iu synów  i 
trzy córki i pozw olił zdobyć jesz
cze większy m ajątek niż miał 
przedtem.

Hiob jest figurą Pana Jezusa, 
bo cierpiał niewinnie tak samo 
jak  Chrystus. "Hiob w  nagrodę 
już tu, na ziemi, odzyskał utra
cone dobra, a Zbaw iciel po okrut
nej m ęce i śm ierci zm artw ych
wstał i odszedł do nieba po za
służoną chwałę.

K SIĄ D Z ŁU K ASZ

ZMARTWIENIE ARIELA

—  W  Nazarecie, niedaleko sy - 
nogogi, trochę się idzie na lewo 
pod górę... Łatw o tam trafić.

—  Będę w krótce potrzebował 
dwu par jarzem, to poślę doń, 
niech zrobi...

—  Jezusa teraz nie ma w  do
mu: poszedł nad Jordan do Bet- 
habara, do tego proroka, który 
tam naucza i chrzci.

—  Do Johanana? —  zagadnął 
Chuza z lekceważeniem  w  g ło
sie.

—  Tak. W ielu tam poszło na
szych. Z  Kany poszedł Natanael, 
Filip z Betsaidy i w ielu  innych.

—  Co m ówią pośród was o tym 
„proroku” ?

A riel zawahał się, w yraz n ieuf
ności przem knął przez jego b y 
stre oczy: przypom niał sobie, że 
rozmawia z urzędnikiem  Heroda 
Antypasa, którego Johanan gro
mi publicznie za złe życie.

—  Różnie mówią, jedni tak, 
drudzy inaczej.

—  Johanan —  rzekł Chuza w 
zamyśleniu, jakby sam sobie od 
pow iadał —  prorokiem  nie jest, 
bo cudów  nie czyni; czym  po
słannictwo sw e potw ierdzi?

A riel tematu tego już nie 
podjął, ale gdy pozostali sam 
na sam z Saftią w e w spólnej o - 
becnie sypialni, gdy w  kom na
tach sąsiednich ucich ły głosy 
innych dom owników , podszedł 
bez szelestu do łoża przyjaciela
i ją ł nasłuchiwać czy śpi, czy 
też czuw a? G dy chory oczy o 

tworzył, dopadł doń Ariel, 
chw ycił za w ychudłe rączyny i 
przyklęknąwszy u łoża, począł 
szeptać w  uniesieniu niezm ier
nym, jakby mu już zwiastował 
zbawczą nowinę.

—  Safria, słuchaj! słuchaj! 
Johanan to prorok w ielki! P o 
wiadają, że to Eliasz albo na
w et może On sam —  M esjasz! 
Jeśli tak jest, to pójdziem y doń, 
Saftia, pojedziem y. On ciebie 
uzdrowi...

Chory chłopiec nie podzielał 
zapału przyjaciela.

—  Czyś ty słyszał, Ariel, że
by Johanan cud jakiś choć je 
den uczynił?

—  Nie dotychczas nie słysza
łem, ale gdy objaw i się, kim  
jest, w ów czas cuda w ielkie czy
nić będzie...

—  A  czyś ty słyszał —  pytał 
dalej Saftia —  żeby kiedy pro
rok jaki, choćby  i największy, 
cudem  ogień w  kościach ugasił?

— Nie słyszałem —  przy
znać musiał Ariel.

—  A  ja słyszałem, ze sm ut
nym  uśmiechem niedowierzania 
szeptał chory —  słyszałem, jak 
m ów ili uczeni do ojca, że „przy 
Ananiaszu, M izaelu i Rzariaszu Ł) 
był zw ykły ogień i każdy m ógł 
go ugasić, ale ogień w  kościach 
jest ogniem niebieskim i któż 
zgasić go m oże?”

— M ódlm y się, Saftia, m ódlm y 
się! — szeptał gorąco Ariel.
— Bóg jest tu, tuż przy nas! On

nas wysłucha! W ysłucha na 
pew no! Dla Boga nie masz nic 
niepodobnego.

Tym  razem Saftia uległ unie
sieniu niezłom nej w iary przyja
ciela, który w zniósł ręce ku gó
rze i dłonie obrócił ku niebu. 
Saftia leżąc uczynił to samo i 
długo w  ciem nościach nocy sły
chać było żarliwy szept m odli
tewny Ariela, którem u ledw ie 
dosłyszalnie w tórow ały zbielałe 
w argi chorego chłopczyny.

Odtąd obaj m ali przyjaciele p o 
stanowili co w ieczór m odlić się, 
by Johanan począł czynić cuda i 
by uzdrow ił biednego, tak bar
dzo um ęczonego Saftię.

WESELE W  KANIE

Kana cała już od tygodnia po
ruszona była zbliżającym  się 
dniem zaślubin Symeona z Z u 
zanną. Nie było domu, gdzie by 
o tym nie m ówiono, nie przygo
tow ywano upom inków, nie ob 
myślano niespodzianek dla do
rodnej pary. O boje młodzi łubia
ni byli powszechnie: Zuza za
w dzięk i dobroć, Sym za niepo
spolitą odwagę i w ielką prawość.

Od ow ych strasznych zajść w 
Tyberiadzie Symeon stał się po 
nadto bohaterem, z którego m ia
steczko było dumne. Przezywano 
go „Sym eon Zelota” i przechw a
lano się nim w obec miast sąsied
nich, mnożąc w ielokrotnie czyny 
jego zdolności, upiększając jego

niezłom ność w obec kaźni. Nic 
w ięc dziwnego, że nawet ci ka- 
nanejczycy, którzy poprzednio 
byli dlań obojętni, chcieli obec
nie choć drobiazgiem okazać mu 
życzliwość.

Tak ogólna gorliwość w  ucz
czeniu oblubieńców  miła była 
Roboalow i i Annie, ale zarazem 
przysparzała im  kłopotu. Każdego 
bowiem , kto podarek jakiś przy
gotował lub do uświetnienia uro
czystości się przyczynił, należało 
zaprosić na gody; te zaś co n a j
m niej przez trzy dni trwać były 
powinny. Jakże tu połow ę mia
steczka przyjąć, ugościć, napoić i 
nakarmić, skoro do liczby zapro
szonych sąsiadów dochodzili jesz
cze bardzo liczni krewni z miast 
bliższych i dalszych, a nawet z 
Judei, W prawdzie większość po
darków składanych lub przysy
łanych do domu oblubieńca sta
now iły rozmaite jadła mięsne, 
rybne, jaja, sery albo słodycze i 
ow oce; ale wszystko to należało 
najpierw  przez kilka dni przecho
wać w  świeżości, a następnie 
przyrządzić, upiec, ugotować lub 
usmażyć, a przydatkiem anyżu, 
cebuli, czosnku, kminu, korian- 
dru >) i tym podobnych specja
łów.

•) Coriandrum sativum — roślina 
z rodziny baldaszkowych, używana 
bywa pod postacią suszonego ziela 
oraz ziaren jako przyprawa aroma
tyczna.

TYGODNIK KATOLICKI „R O D ZIN A ” . W ydaw ca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” . Redaguje Kole
gium. Adres redakcji i adm inistracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. 
Telefony redakcji: 37-89-42 i 27-03-33; administracji: 27-84-33. Prenumeratę 
na kraj przyjm ują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch”  oraz urzędy pocz
towe i doręczyciele: od 25 listopada na I kwartał, I półrocze i na cały 
rok następny; natomiast do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres pre
numeraty — na pozostałe okresy roku bieżącego (kwartalnie — 26 zł, 
półrocznie — 52 zł, rocznie — 104 zł), zlecenia na wysyłkę „Rodziny”

za granicę przyjm uje oraz wszelkich informacji na ten temat udziela: 
RSW  „Prasa-Książka-Ruch” Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. 
Towarowa 28, 00-958 Warszawa. — Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilu
stracji redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo dokonywnia zmian 
w treści nadesłanych artykułów. D ruk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW  
„Prasa-Książka-R uch” , W arszawa, ul. Smolna 10. Zana. 609. J.-60.
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począwszy, a skończywszy na From 
mie. Autorka — psycholog i pedagog 
— od dawna zajmowała się bada
niem snów jako jednym  z przejawów’ 
procesów myślenia, wysnuwała pra
widłowości rządzące tymi procesami. 
Książka Wiktorii Dolińskiej ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Literac
kiego, Kraków 197G (cena zł 20,—). 
W iktoria Dolińska stosuje podział 
snów na trzy rodzaje: — sny chao
tyczne

— sny zawierające jedynie frag
menty sensownie powiązane

— sny przedstawiające całość sen
sownie powiązaną: a) sny fanta
styczne, b) sny symboliczne.

Oczywiście tylko sny ostatniego ro
dzaju — podkreśla autorka — nadają 
się do interpretacji, i to tylko w ów 
czas, gdy ich mowa obrazowa jest 
symboliczna. „Badanie wszelkich in
nych snów daje wprawdzie możność 
odnalezienia genezy występujących  
w nich fragmentów, co może być cie
kawe dla psychologa, ale przeważnie 
nie pozwala na wysnucie wniosków  
dotyczących ogólnej sytuacji śniące
go.”

Przytoczymy tu opis snu sym bo
licznego — sen o bukiecie z krzyży
kiem:

„Szlam  nie wiadomo dokąd, niosąc 
w rękach wielki bukiet z różnokolo
rowych kwiatów. Nie było jednak  
komu go podać, bo przede m ną stał 
wysoki, druciany płot. Nagle bukiet 
znalazł się za tym płotem na w yso
kości moich rąk. (...) Za chwilę 
obraz się zmienił. Zobaczyłam ten 
bukiet wiszący na ścianie m ojego po
koju i zaopatrzony w  mały, czarny 
krzyżyk.”

Autorka interpretuje ten sen w na
stępujący sposób: Pewna kobieta
zgłosiła pracę naukową u profesora, 
którego znała jedynie z jego licznych  
publikacji, bardzo poważnych. Profe
sor przyjął ją życzliwie i przez dwa 
lata jeździła na jego seminaria. Z  
czasem jednak zaczął jej robić trud
ności, w końcu wycofała sw oją pra
cę. W  tym  czasie miała ten sen.

Bukiet z kwiatów ma tu więc zna
czenie uznania i podziwu dla twór
czości profesora, a krzyżyk — w do
datku — czarny, wskazuje na smutną 
konieczność przerwania kontaktów  
po dwóch straconych latach.

Głęboko wierzący katolicy śnią nie
raz o Matce Boskiej, której postać 
odgrywa zazwyczaj rolę pewnego ro
dzaju czynnika opiekuńczego, tak jak  
postać rodzonej matki, lecz w  for
mie bardziej spotęgowanej.

Jeżeli w snach występuje symbol 
kościoła lub świątyni — odnosi się on 
do takich spraw, które osoba śniąca 
w danym okresie swego życia n a j
bardziej ceni, do których podchodzi 
„w  podobnym nastroju, w  jakim  
człowiek religijny zbliża się do ołta
rza.” Za tym symbolem kryje się 
więc cel wzniosły, który zmusza nas 
do daw7ania z siebie wszystkiego co 
najlepsze.

„Żołnierze poprzedniej epoki kul
turowej — pisze autorka — ruszali do

ataku z hasłem: „Bóg i Ojczyzna” , 
skupiającym dwa pojęcia odpowiada
jące najwyższym  wartościom społe
czeństwa. O poległych na wojnie m ó
wi się, że życie swe złożyli w ofie
rze na ołtarzu ojczyzny. W  pieśniach 
różnych narodów kraj własny jest 
nazywany „św iętym ” . (...) Określeń, 
o które tu chodzi, używam y dla naj
wyższych wartości kulturowych. Lecz 
posługujemy się nimi także w  spo
sób indywidualny. (...) W  odniesieniu 
do zmarłego człowieka, który był nam  
szczegónie drogi, m ów im y nieraz, że 
pamięć jego jest dla nas „święta” . 
Symbole religijne oznaczają więc w 
naszych snach cele wzniosłe, drogie, 
godne najwyższego szacunku.

Treść obrazów sennych, związana z 
procesami podświadomymi, może być 
dalszym ciągiem pracy m yślow ej nad 
rozwiązywaniem problemów nie roz
strzygniętych podczas czuwania. Po
gląd, że sen symboliczny można uz
nać za pełnowartościowy akt m yśle
nia twórczego, nie jest więc sprzecz
ny z obecnym stanem wiedzy. Sny 
tego rodzaju zjawiają się w pewnych  
chwilach trudnych dla człowieka, w 
których jakiś problem, a często na
wet konflikt, stwarza w mózgu tzw. 
ognisko pobudzeniowe.

Brak symboliki np. w snach dzie
cięcych daje się całkowicie wytłuma
czyć brakiem poważnych i długo 
trwających problemów w  życiu dziec
ka oraz „niezdolnością dziecka do są
dów wartościujących, stanowiących  
podłoże sym bolu.”

Nie m ożem y być obojętni wobec 
tak interesującego zjawiska, jakim  
jest sen symboliczny. Nauka bowiem  
dąży do wyświetlenia wszystkich zja
wisk zachodzących w  przyrodzie, nie 
tylko ważnych i zasadniczych, lecz 
także błahych. Sprawy pozornie bła
he, znane nam z codziennej obserwa
cji, mogą bowiem okazać się po w łą
czeniu ich we właściwy łańcuch przy
czynowy szczególnie bogate w na
stępstwa i owocne dla dalszych badań 
naukowych.

Zainteresowanym powyższym tem a
tem powiem jeszcze, że nawet 
wszystkie zwierzęta wyższego rzędu 
przeżywają sny. Jednakże droga od 
senników przez psychoanalizę do cal 
kowitej i wielostronnej interpretacji 
snów jest jeszcze bardzo trudna — a 
jednak stale modna. Tak więc pow 
szechnym potrzebom zrozumienia za
pamiętanych snów wychodzi na prze
ciw ta skromna książeczka, która za
wiera opisy różnych snów i ich in
terpretacji, gdzie Czytelnik otrzyma 
przykłady, jak można podejść do do
znawanych wyobrażeń sennych. Kto 
jednak nie uznaje m ow y sym bolicz
nej, zapewne nigdy nie poddał się 
urokowi dzieła artysty i konsekwen
tnie powinien trzymać się poglądu, że 
artyści wyprodukowali mnóstwo nie
dorzeczności. Zachęcam do zapozna
nia się z tą niezwykle interesującą 
książką Wiktorii Dolińskiej i życzym y
— rozwiązania wielu swoich marzeń 
sennych. Miłej lektury!

(M. S.)

Co mówią nasze sny
Każdego człowieka, choćby naj

większego realistę,, interesuje sen, a 
już na pewno nie jest mu obojętny. 
W zamierzchłych, starożytnych cza
sach zastanawiano się nad snami i 
szukano w  nich wskazówek na dal
sze życie. Odszyfrowywanie tajemnic 
snu jest więc bliskie naturze ludz
kiej. Pod wpływem chrześcijaństwa 
pogląd na sny uległ znacznej zm ia
nie, ale zainteresowanie snami nie 
wygasło. Zostało na nowo rozbudzone 
zwłaszcza na skutek prac Zygmunta 
Freuda — słynnego psychoanalityka. 
Co prawda, teorie Freuda odnośnie 
snu są zbyt jednoznaczne, sprowa
dzające wszystko do spraw seksual
nych (wskazujące na przewagę popę
du seksualnego nad innymi) w życiu 
człowieka, niemniej jednak podkreś
lają istotną sprawcę — istnienie tzw. 
„podświadomości” . Z . Freud przyj

mował, że wszystkie sny są aktami 
myślenia.

Sny niepokoiły poetów, stały się 
częstym wątkiem w literaturze pięk
nej. Sny niepokoją i zadziwiają także 
i nas, ludzi X X  wieku.

„Sen” — jest wyrazem wieloznacz
nym. w  pierwszym znaczeniu określa 
stan wypoczynku organizmu, z zani
kiem świadomości oraz zwolnieniem  
czynności narządów wewnętrznych i 
procesów przemiany. Natomiast w  
innym znaczeniu dotyczy tzw. „m a
rzeń sennych” . Właśnie o tych sen
nych marzeniach opowiada pani dr 
Wiktoria Dolińska (nieżyjąca już) w 
swojej książce pod frapującym tytu
łem : „Co mówią nasze sny” . Książka 
ta jest próbą wypracowania własnej 
metody interpretacji snów w  oparciu 
o krytyczne korzystanie z osiągnięć 
sławnych poprzedników od Freuda

Często w marzeniach sennych stajem y się kimś innym. Towarzyszą nam 
wspaniałe postacie, instrum enty, kwiaty, śpiew ptaków...
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POZIOMO: 1) liturgiczne nakrycie głowy biskupa, 9) franciszkanie surowszej 
reguły, 10) załoga łodzi wioślarskiej, 11) autorka „Cham a” , 12 karność, dyscy
plina, 13) ryba, 18) zdrojowisko w Kotlinie Kłodzkiej, 19 żołnierskie polecenie, 
20) prymitywne narzędzie rolnicze, 21) głowa rodziny, 22 tragedia, wielkie nie
szczęście, 23 zjawisko atmosferyczne, 29) biesiada, 30) zahukana dziewczynka 
z bajki, 31) okres relaksu pracowniczego, 32) zarzut inwektywa, 33) w  Zodiaku.

PIONOWO: 2) zakład o charakterze publicznym, 3) dziedzina telekomunikacji, 
4) nie zawsze w parze z praktyką, 5) część radiostacji, 6) mowa niewierszo- 
wana, 7) pojemnik na wodę sodową, 8) zatwierdził wyrok na Jezusa, 13) pniak 
z korzeniami po ścięciu drzewa, 14 tytuł miesięcznika młodzieżowego, 15) dzień 
tygodnia, 16) ojczyzna W ilhelma Telia, 17) nieszczęśliwy wypadek, 24) selekcja, 
eliminacja, 25) planeta Układu Słonecznego, 2G) nie jeden w czasie gimnastyki 
porannej, 27) nie liryka i nie dramat, 28) atrybut literata.

Rozwiązania należy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru pod 
adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: „K rzyżów ka nr 20” . 
Do rozlosowania:

NAGRODY K SIĄŻK O W E

Rozwiązania krzyżówki nr 14

POZIOMO: mszał, przeorysza, broda, memorandum, renta, kanał, sterta, alta
na, rebus, infuła, kopiec, tajga, anons, sublokator, kiosk, targowisko, umiar. 
PIONOWO: serpentyna, audytorium, Orneta, metoda, organa, osada, palma, ka
rat, nabój, łaska, stypendium, internista, azalia, głoska, psota, obora, łosoś.
Za nadesłane prawidłowe rozwiązania nagrody otrzym ują: 1. Helena Kantor z 
Niewiadomia 2. Lucyna Kom orowska z Koszalina 3. Jan Kozłowski z Tymienicy


