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Leonardo da V inci: OSTATNIA W IECZERZA

Coraz częściej napływają do „Rodziny” listy nace
chowane głębokim bólem z powodu braku jedności 
wśród wyznawców Jezusa Chrystusa. Przedłużający się 
podział na rywalizujące i skłócone ze sobą Kościoły 
i wyznania nie sprzyja rozwojowi chrześcijaństwa w 
świecie, sieje zgorszenie i budzi w pełni uzasadniony 
niepokój w sercach szczerze miłujących Boga i Zba
wiciela ludzkości. Jest to błogosławiony niepokój i 
znak laski nieba. Należy dziękować Duchowi Święte
mu za to, że powołuje we wszystkich wspólnotach 
przyznających się do Chrystusa wzrastające szeregi 
czułych i niecierpliwie pragnących jedności dusz, gdyż 
dzięki nim będzie można łatwiej przezwyciężyć prze
szkody, zasypać przepaście i zniwelować strome 
szczyty, zagradzające jeszcze dotąd drogę do zjednocze
nia Owczarni Chrystusowej — nawet wbrew działa
jącym świadomie siłom odśrodkowym w niektórych 
Kościołach, zwłaszcza wśród wyższego duchowień
stwa. Przywódcom niektórych Kościołów i wyznań nie 
jest na rękę zbratanie. Raczej woleliby zjednoczenie 
poprzez wchłonięcie innych ugrupowań chrześcijań

skich do swego Kościoła, a w najgorszym wypadku 
utworzenie związku Kościołów podporządkowanych ich 
kierownictwu.

Dla naszej redakcji bardzo pocieszający jest fakt 
otrzymywania sporej liczby listów od wyznawców 
rzymskokatolickich. Jeśli nie tak dawno były to naj
częściej listy anonimowe, zionące nienawiścią, naszpi
kowane inwektywami i groźbami, dziś przeważnie są 
to pisma kulturalne, życzliwe, darzące nasz tygodnik 
uznaniem i zaufaniem. Dowiadujemy się z tych listów, 
że ich autorzy zaczynają patrzeć na życie kościelne 
trzeźwo, krytycznie, wychodzą z ciasnych ram ślepego 
posłuszeństwa i fanatyzmu, dostrzegają blaski i cienie 
u swoich przełożonych, ale potrafią też docenić to, 
co dobre u sąsiadów, w bratnim wyznaniu polskoka- 
tolickim i innych wyznaniach. Jeśli jeszcze czytają 
publikacje i interesują się duchem tych Kościołów, 
stają się entuzjastami ruchu na rzecz zjednoczenia. 
Bywa jednak i taka sytuacja, że niektórzy napotyka
jąc opory wewnętrzne lub naganę ze strony swych 
przełożonych albo zniechęcają się, albo szukają roz
wiązania na własną rękę w lekturze Pisma świętego, 
które nie jest księgą łatwą do zrozumienia i nie za
wiera gotowych odpowiedzi na wszystkie dręczące 
umysł ludzki wątpliwości odnośnie najważniejszych 
nawet prawd wiary.

(dalszy ciąg na str. 8—9)



20.VI. —  II Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. •  
22.VI. —  wtorek —  św. Paulina, biskupa i wyznaw
cy (f 431) ®  24.YI. —  czwartek —  św. Jana Chrzci

ciela •  25.VI. —  piątek —  Serca Pana Jezusa 
•  26.VI. —  sobota —  św.św. Jana i Pawła, męczen
ników (f362)

LEKCJA z listu Sw. Jana Apostoła (1, 3, 13— 18). Najmilsi! Nie 
dziwcie się, jeśli was świat nienawidzi. M y w iem y, żeśm y przeszli 
ze śm ierci do życia, bo m iłujem y braci. K to nip m iłuje brata swego, 
m ordercą jest. A  w iecie, że  żaden m orderca nie ma w sobie żyw ota  
w iecznego. Przez to poznaliśmy m iłość Boga, że oddał za nas życie 
sw oje i m y w inniśm y życie  oddać za braci. K to  by miał m ajętność 
tego świata, a widziałby brata sw ego w potrzebie i zamknął przed 
nim serce sw oje  — jakże m oże w nim przebyw ać miłość Boża? Sy- 
naczkowie m oi! Nie m iłujem y słowem , ani językiem , ale czynem  i 
prawdą.

EW AN G ELIA Sw. w edług Sw. Łukasza (14, 16— 24). Onego czasu 
powiedział Jezus faryzeuszom  tę przypow ieść: Człowiek peioien  
zgotował w ieczerzę w ielką i w ezw ał wielu. I posłał sługę swego

w  godzinę w ieczerzy, żeby  przyszli, bo już w szystko gotow e. I p o 
częli się w szyscy społem wymawiać. Kupiłem  w ieś i koniecznie m u
szę pójść, a obejrzeć  ją ; proszę cię, m iej m nie za w ym ów ionego. A  
drugi rzekł: Kupiłem  pięć par w ołów  i idę je  próbow ać: proszę 
cię, m iej mnie za w ym ów ionego. A  inny pow iedział: Żonę pojąłem , 
a przeto nie m ogę przyjść. I w róciw szy ów  sługa oznajm ił to panu 
swemu. W tedy rozgniewany gospodarz rzekł do sługi sw ego: W y-  
nijdż rychło na ulicę i na drogi m iejskie, a ubogich i ułomnych, 
i chrom ych, i ślepych w prowadź tu. I rzekł sługa: Panie, stało się, 
jak rozkazałeś, a jeszcze jest m iejsce. I rzekł pan do sługi: W y-  
nijdż na drogi i opłotki, a przym uszaj do w ejścia, aby dom mógł 
być zapełniony. A  powiadam wam, że żaden z ow ych  m ężów, k tó
rzy byli zaproszeni, nie zakosztuje w ieczerzy m ojej.

I ja jestem wezwany
Jedną z dodatnich cech człowieka, naj

bardziej naturalnych i niezwykle cennych, 
zwłaszcza dla rozwoju serdecznych, bra
terskich stosunków między ludźmi, jest 
gościnność. Naród polski może być dum
ny, bo słynie po szerokim świecie, i to od 
wielu wieków, właśnie z ujmującej, nie
kłamanej, serdecznej gościnności. Chaty 
naszych ojców były zawsze otwarte dla 
wędrowców, na stole leżał chleb, by przy
były mógł się posilić, a przysłowie: „Gość 
w dom — Bóg w dom” stanowiło funda
ment prawa życia towarzyskiego. Polak 
cnotę gościnności ma więc jakby „we 
krwi”. W dzisiejszych czasach również 
chętnie urządzamy rozmaite przyjęcia, za
praszamy na wesela, imieniny itp., lubi
my też, by nas zapraszano. Niejednokrot
nie przed zaproszeniem w gościnę całej 
ulicy czy wioski wstrzymuje nas jedynie 
szczupłość miejsca w domu albo skromne 
zasoby materialne. Jakże ciężko nam przy
chodzi z listy tych, których należałoby za
prosić, skreślić choćby jedną osobę!

Jest jeden Gospodarz, który w stopniu 
doskonałym odznacza się „polską, gościn
nością”, a nie musi się liczyć z żadnymi 
ograniczeniami. Jego ojcowskie serce chce 
widzieć każdego człowieka wśród biesiad
ników, dlatego na liście zaproszonych nie 
brakuje żadnego imienia i nazwiska z tych, 
którzy żyją na ziemi. Jest' tam również 
i moje nazwisko, jak też imiona moich 
najbliższych. O tym niebieskim Gospo
darzu mówi dzisiejsza ewangelia. -

Gdy słuchamy uważnie przypowieści, 
denerwuje nas bardziej nieudolne tłuma

czenie się zaproszonych, niż nieroztropna 
rezygnacja z udziału w wieczerzy, dla nich 
właśnie przygotowanej. Kupiłem woły, 
wieś, pojąłem żonę... Wieczerza odbywa 
się wieczorem — któż o tej porze idzie 
oglądać nabytek lub próbować woły? A 
już na niesłychanego zazdrośnika i samo
luba wyszedł ten, który nie skorzystał ze 
wspaniałej okazji zaprezentowania szero
kiemu gronu biesiadników swojej dopiero 
co zaślubionej żony. Chrystus celowo przy
tacza niemal szkolne wymówki, by kon
trast między dobrocią i gościnnością Go
spodarza a bezmyślnym postępowaniem 
ludzi gardzących Jego sercem był jeszcze 
większy. Zbawiciel pełen wewnętrznego 
żalu czyni wyrzut swoim ziomkom, którzy 
w planach Stwórcy byli pierwsi na liście 
zaproszonych do Królestwa Niebieskiego, 
a gdy Syn Boży przyszedł im oznajmić, że 
Królestwo już się zaczęło i czas pospieszyć 
w jego szeregi, oni wzgardzili Bożym 
wezwaniem. Czeka ich za to odrzucenie, 
które sami dobrowolnie wybrali: „Nie za
kosztują wieczerzy mojej” — a ich miej
sce zajmą inni. W  ostrzejszej formie mó
wi o tym św. Mateusz: „Wielu przybędzie 
ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu 
z Abrahamem i Izaakiem, i z Jakubem w 
Królestwie niebios. Synowie Królestwa zaś 
będą wyrzuceni do ciemności na zew
nątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zę
bów” (rozdz. 8,11—12).

Wezwanie na ucztę niebieską obejmo
wało co prawda synów Izraela jako pierw
szych z racji specjalnego wybrania, ale 
to nie znaczy, że ci z ulic miasta i z opłot

ków, ślepi, chromi i ułomni, zostali zapro
szeni dopiero na skutek odmowy pierw
szych. Wszyscy byliśmy na liście od po
czątku, jak ci, którzy przyjdą ze wschodu 
i z zachodu, by zasiąść z Abrahamem. My 
do Domu Ojca spieszymy z zachodu, ale 
czy naprawdę spieszymy? Kto nie zna 
smaku jakiejś potrawy, nie bardzo pali 
się, by jej zakosztować. My wiemy już 
dużo o wieczerzy, na którą zaprasza nas 
Bóg, a mimo to, mimo przynagleń ze stro
ny Chrystusa i Jego wysłanników ocią
gamy się i postępujemy podobnie jak ci, 
co się społem wymawiali w dzisiejszym 
obrazie ewangelicznym. My wiemy, że tą 
wieczerzą jest Królestwo Niebieskie zaini
cjowane już tu na ziemi przez Jezusa 
Chrystusa, jest nią życie Boże w naszej 
duszy, życie duchowe we wspólnocie, któ
rą jest Kościół Jezusa, a także Komunia 
święta, w której Zbawca nasz pragnie 
swoim Ciałem i Krwią wzmacniać siły na
sze i dawać przedsmak niebiańskiej uczty 
w Domu Ojca. Nie wymawiajmy się więc. 
Zasmakujemy w Chlebie Aniołów i to nie 
tylko w okresie Bożego Ciała.

W naszym narodzie wyrosła nowa ga
łąź Chrystusowego Kościoła, dająca nam, 
Polakom, możliwość pełnego rozwoju du
chowego i harmonijnej pracy dla Boga i 
Ojczyzny. Nie wymawiaj się od włączenia 
w nurt życia tego Kościoła. Musimy się 
spieszyć, by i na nas Ojciec niebieski nie 
zawiódł się.

KS. ALEKSANDER BIELEC
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Boże obłoków, gwiazd 
i szlaków mlecznych

Boże obłoków , gwiazd i szlaków m lecznych,
Boże w szechbytów  bezkresnych i  w iecznych !
Boże snów w ie lk ich  i  tęsknot bezdom nych,
Boże kam iennych skal i  gó r og rom n ych !
Boże słonecznych, uśm iechn iętych  wiosen,
B rzóz pochy lonych  i w ysm ukłych  sosen,
I  zadum anych je z io r  w ie lk i Boże,
Dziś duszę sw oją przed Tobą otw orzę...

Szukałem  C ieb ie w krw aw ych pióropuszach,
Co ogn iem  płoną w bole ją cych  duszach,
Szukałem  C ieb ie w w ie lk ich  ludzkich  tłum ach, 
Szukałem  C ieb ie w człow ieczych rozum ach,
W  codziennych 'm odłach i w  codziennym  chłebie... 
N a próżno, Boże, ja  szukałem C iebie  
P rzez  cały życ ie !

W  d ług ie j on e j m ęce

Skarlała dusza i osłabły ręce...
K toś  m i zawiązał oczy i  iść kazał,
K toś  m i zawiązał uszy, chcąc, bym  słuchał,
P o tem  ślepem u n ik t d rog i n ie wskazał,
A  k iedym  pyta ł  —  tłum  śm iechów  wybuchał.
Tak  szedłem... szedłem w og rom n e j pokorze  
D o C iebie, w ie lk i i jed yny  Boże!...

Upadam  na tw arz i trw ożn ie  się korzę,
A  cala dusza m od lić  się zaczyna:
—  „O to  przed Tobą padam, w ie lk i B oże!  • 

N iegod n ym  C ieb ie  jes t  —  ja m  p roch  i  glina... 
N osiłem  w sobie Tw oją  w ielkość, Panie,
N ie  w ierząc w Tw oje  ze m ną obcowanie.
T y  przebaczyłeś m i m o ją  nikczem ność  
I  przebaczyłeś całą m oją  małość,
I  rozproszyłeś m o je j nocy  ciem ność,
I  dnia sw ojego dałeś jasną białość...
Teraz ja m  m ocny., teraz w iem , o Panie,
Ż e  będę płonął w Tw y m  blasku słonecznie,
Z e  m oc ta we m n ie  kiedyś z p roch u  wstanie 
I  pójdzie  w w ieczność, i  żyć będzie w ieczn ie  —  

W szystkiego świata jed n ym  w ie lk im  graniem , 
W szystkiego życia  jed n ym  w ie lk im  śniciem .
1 będzie dla m n ie  ta m oc zm artw ychw staniem ,
I  będzie dla m n ie  ta m oc now ym  życiem ...”

E D W A R D  S Ł O Ń S K I  
( 1872 — 1 9 2 6 )



Ekumeniczna konferencja młodzieży

Z in icjatyw y Sekcji M łodzieży 
przy PRE, w  dniach 27— 28 m ar
ca br. odbyła się w  W apiennicy 
k. Bielska-Białej ogólnopolska 
ekumeniczna konferencja m ło
dzieży, w  której uczestniczyła 
m łodzież wszystkich K ościołów  
zrzeszonych w  Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Ekumeniczna kon
ferencja to tylko jeden z g łów 
nych przejaw ów  działalności Sek
cji M łodzieży, wchodzącej w  skład 
K om isji W ychow ania Chrześci
jańskiego przy PRE.

Sekcja M łodzieży działa pod 
przew odnictw em  Pana mgra Jana 
Anchimiuka, pracownika nauko
w ego Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, z Polskiego Auto
kefalicznego K ościoła Prawo
sław nego; w iceprzew odniczącym  
jest ks. mgr Tomasz W ojtow icz, 
pracow nik naukowy ChAT, z 
K ościoła Polskokatolickiego, se
kretarzem jest Pani Renata Jung 
z K ościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego.

Pierwsze spotkanie ekumenicz
ne m łodzieży odbyło się w  1968 r. 
Tegoroczna konferencja w  W a
piennicy była już siódmą z kolei. 
Jej uczestnicy odbyw ali spotka
nia w  pięknie położonym  domu 
wczasowym . Pan m gr J. Anchi- 
miuk pow itał serdecznie zebra
nych i przedstawił głów ny te
mat obrad: „Jezus Chrystus w y
zwala i jednoczy” . Następnie w y
słuchano referatu przedstawicie

la Kościoła Ew angelicko-Augs
burskiego, ks. mgra Jana Szaraka 
z Bielska. Białej, pt. „K im  jest 
Jezus Chrystus?”

W ygłaszający referat rozpoczął 
sw oje wystąpienie od cytatu z 
Pisma św .: „A  gdy Jezus przy
szedł w  okolice Cezarei Filipo- 
w ej, pytał uczniów  swoich, m ó
w iąc: Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego? A  oni rzekli: 
Jedni za Jezusa Chrzciciela, in 
ni za Eliasza, jeszcze inni za Je
remiasza albo za jednego z pro
roków. On im  m ów i: A  w y za 
kogo mnie uważacie? A  odpo
w iadając Szymon Piotr rzekł: Tyś 
jest Chrystus, Syn Boga żyw ego” . 
(Mat. 16,13— 16). Z kolei m ów ca 
skom entował przytoczony cytat, 
zw racając szczególną uwagę na 
postawione przez Chrystusa py 
tanie skierowane do A p osto łów : 
„A  w y za kogo mnie uw ażacie?” 
Było to trudne pytanie, na któ
re odważnie dał odpow iedź Piotr 
w  słow ach: „Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żyw ego” .

Prelegent przytoczył następnie 
. cytaty z Pisma św., które m ów ią 

kim jest Jezus. Jezus jest drogą, 
prawdą i żywotem  (Jan 14,6), 
światłością (Jan 8,12), pasterzem 
(Jan 10,11). Mimo, iż bardzo w ie
le m ożem y pow iedzieć na temat 
kim jest Jezus — konkludował 
referent — trudno jest dać na to 
pytanie jednoznaczną odpowiedź. 
Światowa Rada K ościołów  po
święciła temu tematowi w iele 
m iejsca na kolejnych swoich 
zgromadzeniach —  ostatnio w  
Nairobi.

W  końcow ej części referatu 
autor podsunął tematy do dysku- 
.sji w  grupach:
1. K im  jest dla ciebie Jezus 

Chrystus ?

2. K im  dla nas, jako społeczności 
kościelnej, jest Jezus Chry
stus?

W dalszej części konferencji 
Pan Henryk Piotr Schreiner z 
Kościoła Ewengelicko-Augsbur- 
skiego zapoznał zebranych z dzia
łalnością ChKP z siedzibą w  Pra
dze i je j powiązaniem  z ruchem 
ekumenicznym.

Po kolacji nastąpiła dyskusja w 
trzech grupach.

W drugi dzień obrad wysłucha
no referatu ks. mgra Tomasza 
W ojtow icza, którego temat 
brzmiał „Naśladowanie Chrystu
sa —  K ościoły  i chrześcijanie 
w obec struktur politycznych, spo
łecznych i gospodarczych” . R efe
rat składał się z dw óch zasadni
czych części. W  pierwszej części 
autor skoncentrował swą' uwagę 
na przedstawieniu istniejących 
trudności, z którym i borykają się 
chrześcijanie w  sprawie określe
nia stosunku Kościoła do istnie
jących struktur politycznych, spo
łecznych i gospodarczych. R eflek
sje autora zm ierzały do w ykaza
nia, iż K ościoły chrześcijańskie 
m ają przyw ilej obecności w  św ie- 
cie. Na podstawie analizy tekstów 
Nowego Testamentu obecność 
K ościołów  w  świecie ma być sku
teczna. W edług autora nie ozna
cza to, iż K ościoły  m ają praw o 
rządzenia światem, praw o orga
nizowania tego wszystkiego, co 
należy do dziedziny człowieka. 
K ościoły  jednak m ają obowiązek 
zajęcia wyraźnych postaw  w obec 
tych struktur. Tym  właśnie za
gadnieniom poświęcona była 
pierwsza część referatu. Druga 
część to próoa sform ułow ania za
sadniczych postaw  K ościołów ' i 
chrześcijan, w  oparciu o analizę

tekstów Nowego Testamentu, o 
charakterystyczne w ypow iedzi 
O jców  Kościoła, przy jednoczes
nym  uwzględnieniu w ypow iedzi 
współczesnych teologów , jak : Ives 
Congar, Johann Metz, Gonzales 
Ruiz, Rene Coste.

Autor w yliczył i om ów ił w  m ia
rę w yczerpująco następujące po
stawy:

1. Postawa warunkowana nowo- 
testamentowym przykazaniem 
aktywnej miłości człowieka.

2. Postawa wypływająca z po
szanowania godności i wolnoś
ci człowieka.

3. Postawa aktywnego unikania 
przemocy.

4. Postawa ogólnoludzkiej soli
darności społeczno-gospodar
czej.

W zakończeniu autor zaznaczył, 
iż ograniczył się do fragm enta
rycznego om ów ienia niektórych 
tylko postaw. Jednocześnie pre
legent zw rócił uwagę, iż jego w y 
powiedzi nie m iały charakteru 
dogmatycznego ani też ostatecz
nego. Była to tylko próba przed
stawienia i rozwiązania pewnych 
problem ów, z którym i chrześci
janie spotykają się na co dzień.

W godzinach popołudniow ych 
podsum owano dyskusję w  gru
pach, po czym nastąpiło zakoń
czenie konferencji. Nie ulega 
najm niejszej wątpliwości, że 
dw udniow a konferencja w  W a
piennicy była ze wszech miar p o 
trzebna i pożyteczna.

JERZY PIĄTEK

Studia na ChAT

Kościół potrzebuje kapłanów
Kandydaci na duchownych Kościoła Polskokatolickiego, 

pragnący pracow ać jako kapłani w  Polsce, w  Stanach Z jed 
noczonych A.P., Kanadzie i Brazylii, kształcą się w  Chrześci
jańskiej Akadem ii Teologicznej w  Warszawie. Jest to w yż
sza szkoła teologiczna na prawach państwowych, mająca 
trzy sekcje: ewangelicką, starokatolicką i prawosławną. Stu
dia w  Akadem ii trw'ają 5 lat i kończą się stopniem magistra 
teologii. ChAT ma także praw o nadawania stopni nauko
w ych: doktora i docenta w  zakresie teologii chrześcijańskiej.

Na studia teologiczne w  Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w  Warszawie, Sekcja Teologii Starokatolickiej, przyj
m ow ani są kandydaci na kapłanów  posiadający świadectwo 
dojrzałości uprawniające do studiów w  wyższej uczelni pań
stw ow ej. Powinni oni przesłać do Prezydium Rady Synodal

nej K ościoła Polskokatolickiego (ul. W ilcza 31, 00-544 W ar
szawa) następujące dokumenty:

—  podanie o przyjęcie,
•— świadectwo dojrzałości,
—  karta kandydata na I rok studiów (form ularz dostar

cza szkoła),
— karta zdrowia,
— orzeczenie lekarskie,
— 3 fotografie (rozmiar 37 X  52 mm).
Osoby, które ubiegają się o pom oc państwa dla młodzieży 

studiującej, nadto przedstawiają:
—  podanie,
— zaświadczenie o stanie m ajątkow ym  rodziny,
—  zaświadczenie o zarobkach członków  rodziny.
Kandydaci zdają egzamin wstępny składający się z części

pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny polega na opracowaniu 
jednego z trzech podanych tem atów  z zakresu literatury 
polskiej, historii i kultury polskiej, względnie tematu do
wolnego. Egzamin ustny — z historii literatury polskiej, z 
historii Polski, z przedmiotu związanego z kierunkiem stu
diów, czyli z nauki religii, oraz jednego z języków  ob
cych.

K ościół Polskokatolickl posiada w łasny internat (Dom 
Alumna) w  Warszawie, przy ul. W ilczej 31.

Rada Synodalna Kościoła Polskokatolickiego przyjm uje 
ponadto kapłanów oraz alum nów, pragnących pracować w  
szeregach duchownych naszego Kościoła. Studia odbyte w  
uczelniach teologicznych lub seminariach duchownych zo
staną zaliczone na poczet wykształcenia niezbędnego dla 
każdego kapłana katolickiego. Zgłoszenie z podaniem, życio
rysem i świadectwem  odbytych studiów  oraz z załączonym 
zdjęciem  należy kierować pod pow yższym  adresem Prezy
dium Rady Synodalnej.
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do Duchowieństwa i Wiernych 
w sprawie ofiar na Fundusz Socjalny Kościoła Polskokatolickiego

W związku z dalszą, troską o właściwe zapewnienie 
naszemu duchowieństwu i rodzinom księży korzysta
nia ze świadczeń socjalnych w  zakresie zaopatrzenia 
emerytalnego, lecznictwa itp. wypadków losowych, 
przy Radzie Synodalnej w  Warszawie istnieje Fun
dusz Socjalny.

W pływy z Funduszu Socjalnego stanowią:
1. Wpłaty Rady Synodalnej,
2. Dotacje i ofiary.
Z funduszu Socjalnego pokrywane są:
1. Emerytury dla duchownych,
2. Renty dla wdów i sierot po duchownych,
3. Koszty leczenia duchownych i ich rodzin,
4. Zapomogi pieniężne itp.
Sprawa Funduszu Socjalnego nie może być tylko 

i wyłącznie troską Prezydium Rady Synodalnej i po
szczególnych Kurii Biskupich, lecz sprawą całego 
Kościoła, a więc wszystkich księży i wszystkich wier
nych całego Kościoła w  Polsce.

Ufamy, iż wszystkie nasze Parafie bez większego 
uszczerbku mogą raz na kwartał przekazać na rzecz 
Funduszu Socjalnego odpowiednią kwotę.

Właściwe potraktowanie i pełne zrozumienie tej 
sprawy przez W ielebnych Księży Proboszczów, Ra
dy Parafialne i W iernych może zabezpieczyć i po
kryć wypłacane zapomogi.

Księża, którzy przepracowali nieprzerwanie w  na
szym Kościele 25 czy 30 lat muszą mieć zapewnioną 
spokojną starość i zasłużony odpoczynek. To samo 
odnosi się również do w dów  i sierot po naszych 
duchownych.

Forma zbierania ofiar na ten cel może być różna, 
według oceny poszczególnych duszpasterzy zatrud
nionych w  duszpasterstwie parafialnym. Proszę, by 
Wielebni Księża właściwie uświadomili swoich pa
rafian o celowości wspierania i zabezpieczania środ
kami finansowymi Funduszu Socjalnego.

Zwracam się z gorącym apelem do P.T. Ducho
wieństwa i wszystkich W iernych Kościoła Polskoka
tolickiego o właściwe i poważne potraktowanie na
szej wspólnej i życiowej sprawy.

Wasz w Chrystusie Panu 
f  Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI

i&u

m

Wytnij » zachowaj

KONTO FUNDUSZU SOCJALNEGO KOŚCIOŁA

Wszelkie ofiary na Fundusz Socjalny należy przeka
zywać na konto:

Fundusz Socjalny Kościoła Polskokatolickiego, PKO 
I O. Warszawa, nr 1531-11947-136.

M A ŁA  EN CYKLO PED IA  TEO LO G IC ZN A  m

A
K ościół —  w edług anabaptyzmu —  jest gminą w ybra

nych, prowadzonych bezpośrednio przez Ducha św. a więc 
bez pom ocy i pośrednictw a specjalnej hierarchii, przyjm ują 
natomiast powszechne kapłaństwo w iernych (tu anabaptys
tów). W  gminie, bo  K ościół to zespół gmin, posługi religijne, 
np. udzielenie chrztu, w  obecności gminy sprawuje pasterz, 
który nie ma jednak żadnych święceń. Członkiem gminy 
staje się przez przyjęcie chrztu. Chrzest m oże przyjąć tylko 
człow iek dorosły, świadom y treści tego aktu. Chrztu udziela 
się albo przez zanurzenie w  w odzie albo przez polanie wodą. 
Eucharystia jest ucztą m iłości i pamiątką krzyżow ej ofiary. 
Liturgia i obrzędow ość jest nad w yraz prosta i ̂  skromna. 
Anabaptyści głoszą równość i braterstwo i w olność wszyst
kich ludzi.
Na własności prywatnej ciążą obow iązki społeczne. Ideałem 
jest rozdział Kościoła od Państwa oraz w olność religii i su
mienia. W ypow iadają się przeciw  w ojnie, karze śmierci i 
dożywotniego w ięzienia; m ają negatywny stosunek do służ
by w ojskow ej, pełnienia publicznych urzędów, jak również 
do w ielu  instytucji współczesnego świata. Niektóre z tych 
poglądów  przyjm ują i je  realizują, w yznając szereg w łas
nych m.in. również w spółcześnie istniejący i działający 
baptyści i mennonici.

Anachoreci —  od greek, anachorein =  w ycofyw ać się —  to 
ludzie w ycofu jący  się z życia publicznego na odosobnienie 
w  celu prowadzenia w  samotności lub jako samotni (bez- 
żenni) życia kontem placyjnego. Zw ało się ich też eremitami 
lub pustelnikami. Pustelnikami, bo już dawniej w  niektó
rych religiach w schodnich, a od II/III, IV  w. również w  
chrześcijaństwie, niektórzy z w yznaw ców  udawali się na 
pustynię, aby tam z dala od ludzi i świata w ieść życie 
um artwione i pośw ięcone całkow icie modlitw ie, rozważaniu 
spra '* Bożych i w ykonyw aniu pracy. Chrześcijańscy ana
choreci lub pustelnicy przebyw ali w  różnych m iejscach na 
pustyni w  Egipcie, Palestynie, Syrii. Chrześcijanie niektó
rzy szli na pustynię: z pobożności, dla uniknięcia w  n iejed

nym przypadku prześladowania, a w  w iększym  nasileniu 
również dla zamanifestowania sw ojego sprzeciwu w obec 
ówczesnej hierarchii i odchodzącej od ideałów  prostoty i 
ubóstwa m owotestam entowego i służącego ów czesnym  w ład
com  politycznym . W śród innych pustelników chrześcijańskich 
ow ych czasów, należy w ym ienić przede wszystkim  — św. 
Pawła z Teb (zm. ok. 347) i św. Antoniego (zm. 356). Sw. 
Antoni jako pierwszy począł w prow adzać jakieś zasady w spól
nego życia, ale pierwszą regułę klasztornego, w spólnotow e
go, życia opracow ał i w prow adził w  życie Pachomiusz 
(zm. ok. 348) w  założonym  przez siebie klasztorze) ->■ koi- 
nobion, stąd nazwa —> cenobici) w  G órnym  Egipcie.

Anagności —  od greek, anagnostikós =  dobrze czytający — 
w  Kościele Greckim  czytający podczas nabożeństw  w  prze
widzianym  czasie przewidziane na daną uroczystość w y 
jątki z Pisma św. W  niektórych K ościołach katolickich zwą 
się oni też lektorami, a lektorat jest też jednym  z niższych 
święceń, również w  K ościele Polskokatolickim  i w  K ościo
łach starokatolickich (od łac. lector =  czytelnik; ten, który 
czyta; dawniej, w  starożytności, n iew olnik czytający swemu 
na ogół nie um iejącem u w tedy czytać panu). W yraz ten zo
stał w ięc zaczerpnięty ze starożytności. W  K ościele chrze
ścijańskim  datuje się od ok. 200 roku. Do dzisiaj w  niektó
rych klasztorach i seminariach duchownych w  czasie posił
ków  jeden z kleryków  czy braci czyta głośno wyznaczoną 
przez przełożonych książkę ascetyczną; zw ie się ich też i 
dzisiaj jeszcze anagnostami lub lektorami. Nadto w yraz lek
tor m a też dzisiaj szersze zastosowanie również w  tzw. ży 
ciu świeckim  np. lektorem  zwie się nauczyciela obcego ję 
zyka na w yższej uczelni. I in. Zob. ->  lektor.

Anagogia —  od słowa greek, anago, które ma w iele  zna
czeń, tu najpraw dopodobniejsze =  podnieść, wynieść do 
góry, uwznioślić —  w yraz ten stosowany głów nie do tłu
maczenia i interpretowania treści biblijnych oznaczał i ozna
cza takie ich tłumaczenie, że zw ykłym  faktom, działaniom
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Czy złożyłeś już ofiarę 
na budowę kościoła w Świeciechowie?

Wszelkie ofiary należy przekazywać w Polsce na konto 
bankowe: KURIA BISKUPIA DIECEZJI WARSZAWSKIEJ 
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO W  PRL, PKO I O. 
WARSZAWA, NR 1531-10908-136, z zaznaczeniem: „Na bu
dowę kościoła w Świeciechowie” .

Ofiary w Stanach Zjednoczonych należy przekazywać pod 
adresem: Most Rev. Tadeusz F. Zieliński, Prime Bishop, 115 
Lake Scranton Road, Scranton, Pa. 18505 —  USA,

Prosimy Czytelników 
o przysyłanie książek z ilustracjami 

o treści religijnej
Wśród łaskawych ofiarodawców rozlosowane zo

staną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Czekamy na 
Wasz życzliwy gest. 

Redakcja Tygodnika Katolickiego „Rodzina” , ul. 
Kredytowa 4, 00-062 Warszawa.

Zamów i przeczytaj
Pisma Biskupa Franciszka Hodura, tom I i II, razem 
stron 418, cena 60 zł. —  Złote myśli wielkiego Polaka 
i biskupa, organizatora Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego.

Książka o różnych Kościołach i wyznaniach w Polsce: 
Prawo wewnętrzne... ks. Wiktor Wysoczański, stron 296, 
cena 40 zł. —  W dobie ekumenizmu powinniśmy intere
sować się bratnimi wyznaniami chrześcijańskimi, by le
piej je znać i przyczyniać się do pożądanej jedności.

Bracia z Epworth, ks. Witold Benedyktowicz, stron 232, 
cena 45 zł. —  Książka superintendenta Kościoła Metody- 
stycznego w PRL, opowiadająca barwnym językiem, o

dziejach założycieli metodyzmu —  Janie i Karolu Wes- 
leyach.

O Wierność i klątwa, Michał Miniat, stron 304, cena 50 zł. —
Interesujące dzieje świętych Cyryla i Metodego i ich 
misji chrześcijańskiej wśród Słowian.

•  Modlitewnik „Ojcze nasz”, stron 628, cena 15 zł.

Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” , ul. Kredytowa 4, 
00-062 Warszawa —  wysyła powyższe książki na zamówie
nie listowne (bez uprzedniej wpłaty należności) za zalicze
niem pocztowym. Należność płatna przy odbiorze.

M A ŁA  EN CYKLO PED IA  TEO LO G IC ZN A  m
czy okolicznościom , oczyw iście na ogół uwzględniając kon
tekst, nadaje się znaczenie wyższe, nadprzyrodzone, boskie; 
uwzniośla się w ięc ich treść. Stąd m ów i się o a n a g o -  
g i c z n y m w ykładzie Pisma św., to znaczy takim, iż poza 
sensem dosłownym  (literalnym) w  odnośnych tekstach b i
blijnych chce się znaleźć sens duchowny, nadprzyrodzony, 
M elchizedeka i ->■ Aarona w yobraża, czyli jest obrazem  arcy- 
kapłaństwa Jezusa Chrystusa (widać tu podobieństw o z -► 
alegorią czy alegorycznym  sensem) i w. in. N ajpraw dopo
dobniej do upowszechnienia się anagogicznego tłumaczenia 
Pisma św. najbardziej przyczyniła się żydowsko-aleksan- 
dryjska szkoła, której przew odził - »  Filon z Aleksandrii.

Anagogiczny sens Pisma św. -*■ anagogia.

Analogia — greek, analogia =  podobieństw o —  jest to po
dobieństwo jednej rzeczy w obec drugiej, jednego zjawiska 
w obec drugiego, itp., ale nie pełne, lecz tylko pod jakimś 
względem. Np. m ów i się o zdrow ym  człowieku, o zdrowym  
powietrzu, o zdrow ym  wyglądzie, o zdrow ym  jedzeniu i 
właśnie tu w yraz „zdrow y”  stosowany jest w  sensie analo
gicznym, czyli w  przybliżeniu można pow iedzieć podobnym . 
Między bow iem  zdrow iem  w  znaczeniu ścisłym a przym iot
nikiem „zdrow y”  w  odniesieniu do cery, wiktu, powietrza 
itp. zachodzi jakiś stosunek podobieństwa. W teologii, w  
dziedzinie spraw  nadprzyrodzonych, szczególnie np. odnoś
nie do praw dy o istnieniu Boga, Jego istocie i przymiotach, 
często posługuje się analogią. Jej istotę stanowi przenosze
nie na Boga i Jego świat pojęć i nazw  ze słownika ziem 
skiego i m ów ienie na ich podstaw ie o Bogu w  znaczeniu 
analogicznym , podobnym.

Analogiczny sens w  Biblii —  (tu analogiczny -> analogia — 
znaczy bardziej rów noległy niż ściśle podobny) —  w ypro
wadza się w  oparciu o paralelne, rów noległe („podobne” )

teksty, co zw ie się też paralelizm em  biblijnym . Parlelizm 
może dotyczyć słów  (jest to w tedy paralelizm słowny), albo 
też treści i całych zdań (jest to w tedy paralelizm rzeczo
wy). Na podstaw ie zebrania i analizy paralelnych (równo
ległych, „podobnych” ) słów  lub tekstów  Pisma św. łatwiej 
nieraz w yprow adzić w łaściw ą myśl, istotny sens tych słów, 
zdań, scen.

Ananiasz —  często spotykane im ię w  Piśmie św. tak Sta
rego, jak i Nowego Testamentu. M .in.: 1. Ananiasz z Da
maszku, jeden z 72 uczniów  Jezusa Chrystusa, przyw rócił 
Saulowi (tj. Paw łow i) po jego cudow nym  nawróceniu się 
w drodze do Damaszku, kiedy zaniewidzi!, wzrok, a potem 
ochrzcił go, jak  podaje św. Łakasz w  Dziejach Apostolskich. 
Czytamy w  n ich : „A  był w  Damaszku pew ien uczeń, im ie
niem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w  w idzeniu: Anania
szu! On zaś rzekł: Otom ja, Panie. Pan zaś do n iego: Wstań 
i idź na ulicę, którą zow ią Prostą i zapytaj w  domu Judy
o Saula z Tarsu; oto w łaśnie się m odli i u jrzał w  widzeniu 
męża, im ieniem Ananiasz, jak w szedł i ręce na niego w ło 
żył, aby przejrzał... I poszedł Ananiasz i w szedł do domu, 
w łożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu. Pan Jezus-, który 
ci się ukazał w  drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś 
przejrzał i został napełniony Duchem  Świętym. I natych
miast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, w stał i zo
stał ochrzczony” (IX, 10— 12 i 17— 18). 2. Ananiasz i jego 
żona Safira —  chrześcijanie jerozolim scy, którzy wzorem  
innych chrześcijan sprzedali sw oją rolę a pieniądze złożyli 
św. P iotrow i jakby do kasy pierwszej w spólnoty chrześci
jańskiej i na pokrycie w spólnych je j potrzeb. Zapytani zaś 
przez św. Piotra, czy za taką sumę sprzedali rolę, dali od 
powiedź twierdzącą, co było kłamstwem, bo część pieniędzy 
zachowali dla siebie. Sw. Piotr zganił ich obłudną ofiar
ność. Oboje, Ananiasz i Safira, chociaż oddzielnie, bo i od
dzielnie zjaw ili się u św. Piotra, zginęli nagłą śm iercią (por. 
Dzieje Apost. V, 1— 11).
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Św. Grzegorz z Nazjanzu - jego życie i twórczość
Ostatni z grupy „trzech w ielkich Kap- 

jadocjan” , był człow iekiem  zupełnie in- 
lego pokroju  niż dwaj jego przyjaciele. 
3azyli W ielki —  jak już wspominałem 
n jednym  z poprzednich artykułów — 
3kazał się wspaniałym  organizatorem, zaś 
Grzegorz z Nyssy —  filozofem . Św. Grze- 
{orz z Nazjanzu dał się poznać jako 
człowiek o  dużej kulturze um ysłowej i 
poeta, a zwłaszcza jako niezwykle uta
lentowany mówca.

Grzegorz z Nazjanzu urodził się w  ro
ku 329, w  w iejskiej posiadłości rodziców  
Arianzas koło Nazjanzu (Kappadocja). W y
wodził się z chrześcijańskiej rodziny o 
tradycjach kulturalnych i teologicznych. 
Djcem jego był Grzegorz, biskup Nazjan
zu. M atką — znana ze sw ojej pobożności
— Nonna. Chociaż w ychow yw ała go bar
dzo starannie, przecież nie postarała się 
z> udzielenie mu chrztu w  niemowlęctwie, 
każąc mu czekać na tę chw ilę do wieku 
dojrzałego.

W ykształcenie teologiczne zdobyw ał w 
szkołach katechetycznych w  Cezarei Pa
lestyńskiej i w  Aleksandrii. Najdłużej 
jednak —  bo przez 10 lat —  studiował 
w Atenach, gdzie zaznajom ił się z Julia
nem, późniejszym  cesarzem Rzymu oraz 
apostatą (odstępcą od chrześcijaństwa). 
Tutaj rów nież spotkał się z późniejszymi 
„filaram i” K ościoła W schodniego, Atana
zym i Bazylim. Z  tym ostatnim związał 
się dozgonną przyjaźnią.

W 30 roku życia (359 r.) pow rócił w 
rodzinne strony i przyjął chrzest. Następ
nie razem z Bazylim i Grzegorzem z Nys
sy obiera życie klasztorne, by w  odosob
nieniu i spokoju pośw ięcić się własnemu 
udoskonaleniu i pracy intelektualnej. 
W krótce jednak dał się wciągnąć w  wir 
życia kościelnego. O jciec w ym ógł na nim 
opuszczenie klasztoru i w brew  jego woli
— na żądanie gminy chrześcijańskiej w 
Nazjanzie —  w  r. 361 w yśw ięcił go na 
kapłana. N iezadow olony z przyjętych pod 
przymusem święceń, ucieka Grzegorz na 
pustynię. K rok sw ój próbow ał usprawied
liw ić w  „M ow ie w  obronie ucieczki” . Z 
czasem jednak pogodził się z tym i w  ro
ku 362 w rócił do Nazjanzu. Tutaj pom a
gał nawet jakiś czas staremu ojcu, ale do 
pracy duszpasterskiej nie nabrał nigdy 
przekonania. W  tym okresie dał się po
znać jako w ybitny kaznodzieja i teolog. 
Nie zamierzał jednak wykorzystać swych 
zdolności dla zrobienia kariery kościel
nej. Św iadczy to najlepiej o jego w ielkiej 
skromności.

K iedy w  r. 370 Bazyli został m etropoli
tą Cezarei Kappadockiej —  aby m ieć po 
sw ojej stronie w ięcej biskupów  do walki 
z arianizmem —  zakładał nowe diecezje. 
Na jedną z nich (w  mieście Sasima) po
stanowił pow ołać swego przyjaciela, Grze
gorza z Nazjanzu. Nie bez oporów, przy
jął z rąk Bazylego sakrę biskupią. Za
miast jednak objąć wyznaczoną mu sto
licę biskupią, w olał pozostać przy ojcu 
jako jego pom ocnik (koadiutor). Po śmierci 
o jca  — już stuletniego starca —  nie tylko 
nie zgodził się zostać jego następcą, ale 
ponownie usunął się z w idow ni i jako 
pustelnik osiadł w  okolicach miasteczka 
Seleucja (375 r.). Tutaj jednak w  r. 379 
znaleźli go przedstawiciele katolickiej gru

py z Konstantynopola, którzy przybyli z 
prośbą, by — przy pom ocy sw ojej w y 
m ow y i głębokiej w iedzy —  obronił ich 
przed atakami ze strony rozpanoszonych 
tam arian. Udał się w ięc Grzegorz do 
Konstantynopola. Pracę duszpasterską w  
tym mieście rozpoczął w  jednej —  pozo
stającej jeszcze do dyspozycji katolików
— świątyni znajdującej się na przed
mieściach stolicy. Dzięki w ym ow ie Grze
gorza i jego niezw ykłej łagodności, do 
świątyni na peryferiach miasta ściągać 
zaczęły tłumy słuchaczy. Ożywiła się 
wiara, a wielu mieszkańców porzucało 
sw oje błędne przekonania. Zdenerwowani 
tym arianie poczęli zachow yw ać się agre
sywnie. Pewnego razu wtargnęli nawet do 
świątyni, obrzucając zgrom adzonych ka
mieniami.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie, k ie
dy w  r. 380 tron cesarski ob ją ł Teodo- 
zjusz I. Zamknął on wszystkie świątynie 
ariańskie, zaś Grzegorza z Nazjanzu — 
jako jedynego biskupa katolickiego w  tym 
mieście — pod ochroną oddziałów  w o j
skowych w prow adził do głównej świątyni 
pod wezwaniem  św. Apostołów . Gdy zaś 
w 381 roku zw ołany został w  Konstanty
nopolu Sobór Powszechny —  na życzenia 
Teodozjusza i zgrom adzonych O jców  — 
został Grzegorz patriarchą Konstantyno
pola. Po śmierci patriarchy Antiochii M ele- 
cjusza, który k ierow ał obradami, Grze
gorz przez pew ien czas przew odniczył So
borowi. , „u iti

Nie długo jednak pozw olono mu zasiadać 
na patriarszej stolicy, gdyż wystąpili 
przeciwko niemu niechętni biskupi Egip
tu i M acedonii. Pow ołu jąc się na uchwały 
Soboru w  Nicei (zabraniały one przecho
dzić duchow nym  z jednej diecezji do dru
giej) twierdzili, że Grzegorz — będąc kon
sekrowany na biskupa Sasimy —  nie 
może być biskupem Konstantynopola. 
Zniechęcony trudnościami i intrygami, nie 
chcąc być przyczyną nieporozum ień w 
Kościele, 'wygłosił słynną m ow ę pożegnal
ną skierowaną do Soboru i w yjechał do 
ojczyzny. Tmtaj przez dwa lata (do roku 
383) kierował K ościołem  w  Nazjanzie. W y
czerpany jednak chorobą osiadł wreszcie 
w  rodzinnej m iejscow ości Arianzas, gdzie 
pośw ięcił się działalności pisarskiej. Zmarł 
praw dopodobnie w  r. 390. K ościół Z a
chodni czci jego pamiątkę 9 maja.

Grzegorz z Nazjanzu — jak to stwier
dzają współcześni — był człow iekiem  cho
rowitym. Daleko w ięcej pociągała go spo
kojna praca umysłowa, aniżeli ruchliwe 
duszpasterstwo. Jednak od  czasu do cza
su czując przypływ  sił życiow ych oraz 
chcąc być pożytecznym  dla K ościoła w 
ciężkich dla niego chwilach, występował 
na w idow nię publiczną i oddawał się 
praktycznej działalności.

Chociaż nie napisał żadnej rozprawy 
teologicznej, teologow ie bizantyjscy uw a
żali go za znawcę spraw teologicznych, a 
także największego m ów cę swoich cza
sów, nadając mu m iano „chrześcijańskie
go Demostenesa” . Jeżeli zaś nazywano go 
„teologiem ” , to chyba z tej racji, że w 
pismach swoich trzymał się ściśle Pisma 
św. i Tradycji. M oże w ięc uchodzić za 
najlepszego świadka w iary swego poko
lenia.

Na całokształt twórczości Grzegorza z 
Nazjanzu składają się:

1. M o w y  (jest ich 45) stanowiące naj
wybitniejsze dzieło- Grzegorza. Większość 
z nich pochodzi z czasów  jego działalności 
w  Konstantynopolu. Bronił w  nich pra
w owiernej nauki K ościoła przeciwko ata
kom błędnow ierców . Znajdują się wśród 
nich:

„M ow y teologiczne” (5) wygłoszone na 
Soborze w  Konstantynopolu a traktujące
o bóstwie Syna Bożego i Ducha świętego 
oraz Ich stosunku do Boga Ojca.

„M ow a w  obronie ucieczki” , gdzie uza
sadnia przyczyny ucieczki na pustynię po 
święceniach kapłańskich. Pow odem  tego 
kroku było um iłowanie samotności oraz 
poczucie własnej niegodności do przyjęcia 
sakramentu kapłaństwa.
W ystępuje w  nich przeciw  złośliwemu 
władcy rzymskiemu, który przez uniem oż
liwienie chrześcijanom  kształcenia się, 
chciał w  perfidny sposób doprow adzić do 
likw idacji Kościoła.

„M ow a na pożegnanie z Konstantyno
polem” , stanowiąca najwyższe osiągnięcie 
Grzegorza z Nazjanzu.

„M ow a na cześć Bazylego” , wygłoszona 
na pogrzebie przyjaciela. Ponadto pow 
stały po nim  m ow y na święta Pańskie i 
uroczystości męczenników. M ow y jego by
ty na W schodzie czytane i komentowane 
do końca X V I wieku.

2. P o e z j e  większe i mniejsze, któ
rych dochow ało się 507. Opiewa w  nich 
autor: T rójcę św., • stworzenie, Opatrzność 
Boską, upadek pierwszych ludzi, W cielenie 
Syna Bożego, życie małżeńskie oraz zda
rzenia współczesne.

„Pieśń o  swoim  życiu” stanowi autobio
grafię Grzegorza i jest największym  i naj
lepszym utworem z tej dziedziny. Przed
stawia w  niej autor sw oje losy od uro
dzenia aż do opuszczenia Konstantynopola.

Dodać należy, że Grzegorz z Nazjanzu 
był pierwszym  w ielkim  poetą Kościoła 
Wschodniego. W iersze jego m iały w ytrącić 
z rąk m łodzieży pisma poetów  pogańskich. 
Z uwagi jednak na ich małą wartość, nie 
zawsze cel swój osiągnęły.

3. L i s t y  (245), które podobnie jak 
poezja Grzegorza, pochodzą z ostatnich 
lat jego życia. Opracowane są bardzo sta
rannie, napisane pięknym  stylem. Cechują 
się rów nież głębią treści, jasnością i zw ięz
łością a nawet ciętym  dowcipem . Posia
dają w ielkie znaczenie dla poznania ów 
czesnych dziejów.

M imo że spuścizna literacka Grzegorza 
z Nazjanzu jest zasadniczo skromna — 
był on raczej poetą i m ów cą niż teolo
giem — jego dorobek w  dziedzinie teolo
gii jest poważny.

Postać św. Grzegorza z Nazjanzu zawsze 
była i pozostanie wzorem  do naśladowa
nia. Patrząc na jego życie i działalność, 
w inniśm y naśladować jego zaangażowanie 
w  pracy dla sprawy Kościoła. Chociaż 
bow iem  K ościół stoi m ocą Bożą, przecież 
od naszej w iary i apostolstwa w  dużej 
mierze zależy Jego rozwój i siła. Na tym 
zaś każdemu z nas zależy.

Ks. JAN KUCZEK
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Czy jest do pomyślenia, aby kardynałowie i biskupi 
mogli dzisiaj dawać rozkazy papieżow i?

Na pierwszym  soborze w . Jerozolim ie przew odniczył
apostoł Jakub, biskup mia:

Rozterkę duchową, podobnie jak  w ielu  naszych 
Czytelników, przeżywa Pan Jan C. z W łocławka. P i
sze on : „Przecież jeden był Jezus Chrystus i jeden za
łożył K ościół. Już jest blisko dw a tysiące lat, wzrasta 
świadom ość ludzi, a m im o to K ościoły  są rozdzielone, 
każdy głosi się za Chrystusowy, a zw ierzchnicy tych 
K ościołów  jeden drugiego utopiliby w  łyżce wody. 
Z przem ów ienia księdza biskupa Hodura w ychodzi, że 
praw dziw ym  jest K ościół Polskokatolicki, Narodowy. 
To samo o  sobie m ów ią K ościoły  protestanckie, rzym 
skokatolicki i prawosławny, a tylko rzym skokatolicki 
K ościół uznaje papieża — następcę świętego Piotra, 
którego sam Jezus Chrystus w ybrał na G łow ę K oś
cioła, m ów iąc: Piotrze, tyś jest opoka, a na tej opoce 
zbuduję K ościół m ój, a bram y piekielne nie zw ycię
żą go! Proszę uprzejmie, aby obszerne w yjaśnienie na 
moje w ątpliw ości napisał „Duszpasterz” .

Zadanie przerasta ram y nie jednego, ale nawet całe
go cyklu artykułów, gdyż obejm uje niemal całokształt 
zagadnień eklezjologicznych i ekumenicznych, a w ięc 
naukę o  Kościele i siłach, które w  tym  Kościele dzia
łają na rzecz zjednoczenia. Z  konieczności niniejsze 
słowa będą usiłowały być raczej streszczeniem tego, 
co należałoby powiedzieć.

N ajpierw  baczniejszą uwagę skupim y na tym K oś
ciele, który w yszedł spod ręki Boskiego M istrza i roz
w ija ł się w  pierwszych wiekach. W  oparciu o  Pismo 
święte, a zwłaszcza o praktykę K ościoła Apostolskie
go sprawdzimy, czy Chrystus zlecił św. P iotrow i i 
jego następcom  najwyższą władzę w  Kościele. Przy 
tej okazji przypom inam y sobie jedną z głównych przy
czyn rozbicia pierw otnej jedności Kościoła, by  w  koń
cu z optym izm em  popatrzeć na now e dzieło Ducha 
Świętego —  ruch ekum eniczny —  i stwierdzić k o
nieczność w łączenia się w  ten nurt wszystkich spo
łeczności chrześcijańskich i każdego w yznaw cy z osob
na, wszak w ola Pana Jezusa „aby  byli jedno” musi 
się spełnić.

CHRYSTUS ZAKŁADA SWÓJ KOŚCIÓŁ

Syn Boży przyszedł ogłosić światu now e przym ierze 
Stw órcy z człow iekiem  ważne dla wszystkich ras, ję 
zyków i pokoleń, aż po krańce czasów. Zbaw czą m ę
ką i śm iercią przypieczętow ał akt m iłości Boga ku 
rodzajow i - ludzkiemu -i praw o każdego człow ieka do 
w iecznego szczęścia i zbawienia. Zbaw ienie otrzyma 
każdy, kto uwierzy w  Jezusa jako Boga i okaże posłu
szeństwo nakazom O jca niebieskiego. By now a reli- 
gia m ogła się rozprzestrzenić po całej ziemi, a  skarb
nica łask bożych i Słowa była dostępna dla każdego 
człowieka, Pan Jezus założył sw ój Kościół, czyli w i
dzialne K rólestw o Boże na ziemi. K ościół ten jest za
razem mistycznym Ciałem Zbaw iciela, a G łow ą tego 
Ciała jest On sam —  Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, 
który pozostał w  swoim  K ościele po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata. Nad założeniem K ościoła praco
w ał Chrystus przez trzy lata. Zgrom adził w okół siebie 
w ielu zwolenników , a z ich grona w ybrał dwunastu, 
których nazwał Apostołam i. Apostołom  i ich następ

com  udzielił w ładzy nauczania, uświęcania i rządze
nia pod kierunkiem Ducha Św iętego: „Otrzym acie m oc 
Ducha Świętego zstępującego na was i będziecie mi 
świadkam i w  Jerozolim ie i w  całej Judei, i w  Samarii, 
i aż po krańce ziem i” .

W  dzień Zielonych Świąt Apostołow ie otrzymali za
powiedzianego Ducha Świętego i rozpoczęli działanie. 
Tak narodził się K ościół Chrystusowy. Spełniając roz
kaz Mistrza uczniowie poszli na cały świat i w szę
dzie tam, gdzie przyjęto D obrą Nowinę, zakładali gm i
ny chrześcijańskie. Pow staw ały coraz to now e K oś
cioły  narodowe i chociaż K ościoły  te różniły się m ię
dzy sobą językiem , kulturą, zwyczajam i, a m ając w łas
nego biskupa nie podlegały jedne drugim, stanowiły 
jeden nierozdzielny K ościół Chrystusowy, bo łączył 
je  „jeden  Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef. 4,5), 
„A  u tych wszystkich w ierzących było jedno serce i 
jedna dusza” (Dzieje Ap. 4,32). Spoiwem, które łą 
czyło wszystkich w  jeden K ościół Chrystusowy, była 
wiara w  Chrystusa i m iłość ku braciom  —  członkom 
tego samego Ciała mistycznego (por. Rzym. 12,5).

CZY PIOTR APOSTOŁ 
BYŁ PIERWSZYM PAPIEŻEM?

Na to pytanie każdy bezstronny teolog czy znawca 
początków  chrześcijaństwa musi dać odpow iedź prze
czącą. G dyby Chrystus dał w  ręce św. Piotra absolutną 
władzę nad resztą A postołów  i ustanowił go G łow ą 
całego Kościoła, a także opoką, na której ten K ościół 
został zbudowany, jak uczy teologia rzymskokatolicka, 
pow iedziałby o tym  w yraźnie wszystkim Apostołom, 
nakazując im  bezwzględne posłuszeństwo swemu za
stępcy, w ieściłyby ten niezmiernie w ażny dla życia 
K ościoła fakt wszystkie Ewangelie, nie tylko M ateu- 
szowa, a już z całą wyrazistością w ładza świętego 
Piotra pow inna stać się w idoczna po odejściu Pana, 
gdy m łody K ościół Chrystusowy stawiał pierwsze k ro
ki. M am y w  Piśmie świętym kapitalną relację z tam
tych czasów zwaną Dziejam i Apostolskim i. Uważny 
czytelnik nie znajdzie ani jednego przykładu, by A po
stoł Piotr w ystępow ał jako Książę A postołów  i za
stępca Chrystusa na ziemi ani też by  go ktokolw iek 
za obdarzonego tak w ażną godnością uważał. Całe 
Dzieje m ów ią o w ładzy Apostołów , ale jest to władza 
kolegialna, a nie absolutna w ładza jednostki. Popatrz
m y na niektóre z  aktów tej władzy.

G dy Judasz odszedł, należało oczekiwać, że Piotr w  
drodze nom inacji obsadzi w akujące stanowisko apo
stolskie. Tymczasem uzupełnienia liczby Dwunastu do
konało zgrom adzenie uczniów  w  drodze w yboru przez 
losowanie: „I  wskazali dw óch : Józefa, zwanego Bar
nabą, którego też nazywano sprawiedliwym , i M acie
ja... potem  m odlili się... Panie, wskaż, którego w ybra
łeś: I los padł na M acieja”  (Dz. 1,23— 26).

„K iedy  A postołow ie w  Jerozolim ie dowiedzieli się, 
że Samaria przyjęła S łow o Boże, wysłali do nich Pio
tra i Jana” (Dz. 8,'14). G dyby Piotr był przełożonym  
Apostołów , powinien posyłać, a nie być posłanym.

kow o bardzo późno. Jakin

ta świętego, a nie Piotr.
A postoł Paw eł znalazł sit w  gronie uczniów  stosun-

w ięc prawem  pozw oliłby
sobie publicznie w  liście do Galatów krytykow ać nie
om ylnego w  sprawach w iary i obyczajów  Namiestni
ka Chrystusowego? Czytamy tam : „A  gdy przyszedł 
K efas-Piotr do Antiochii, przeciwstawiłem  mu się 
otwarcie, bo też okazał się winnym . Zanim bow iem  
przyszli, usunął się i odłączył z obaw y przed tymi, 
którzy byli obrzezani. A  wraz z nim  obłudnie postą
pili rów nież pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się 
wciągnąć w  ich obłudę. A le gdy spostrzegłem, że nie 
postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem  
do Kefasa w obec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem , 
po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zm u
szasz pogan żyć po żydow sku?” (Gal 2,11— 14). Tu już 
nie o  grzech chodziło, bo Piotr, jak  i każdy z nas 
był grzesznym człowiekiem, ale o  zasady. Zw róćm y 
uwagę na to, że Piotr obawiał się tych, którzy przy
byli od  Jakuba zapewne dlatego, by  go nie oskarżali 
przed biskupem Jerozolimy. I jak  tu m ów ić o Piotrze 
jako „K sięciu  apostołów ” ?

A  co m ów i Piotr o  sobie? Jego listy pasterskie nie 
noszą nawet cienia władzy, jaką m u później chciano 
przypisać: „Starszych wśród w as napominam, jako 
również starszy i świadek m ęki Chrystusa, paście 
trzodę Bożą, która jest mi; Izy w am i nie z przymusu, 
lecz ochotnie, po Bożem u nie dla brzydkiego zysku, 
lecz z oddaniem, nie ja k « panujący nad gminami, 
lecz jako w zór dla trzody. A  gdy się objaw i A rcypa- 
sterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chw ały”  (I P io
tra 5, 1— 4). ,,.w ,

OPOKA I KLUCZE

W  w ielkiej rodzinie wyznań i K ościołów  chrześci
jańskich jedynie K ościół Rzym skokatolicki uważa 
Piotra za pierwszego papieża, za G łow ę i fundament 
Chrystusowego Kościoła. Jego zdaniem Piotr i jego 
następcy są tym dla Kościoła, czym  jest jednolity fun
dament dla domu lub głowa dla ciała. I tak jak  ciało 
bez g łow y i dom bez fundam entów istnieć nie mogą,- 
K ościół Chrystusa nie m oże istnieć bez papieża. O biet
nicę i nadanie najwyższej ;władzy w  K ościele widzą 
teologowie rzym skokatolicc, w  słowach Pana Jezusa: 
„T y  jesteś epoką i na tej fpoce zbuduję m ój Kościół, 
a bram y piekielne nie zwyciężą go. Tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane i w  nieb.e, a cokolw iek rozwiążesz 
na ziem i będzie rozwiązane w  niebie” . (Mat. 16, 17— 18) 
oraz: „Paś baranki m oje ^ j j a ś  ow ce m oje” (patrz 
Ew. św. Jana 21,15— 17). <aE rozum ie te teksty całe 
chrześcijaństwo nierzymskc katolickie ?

Pierw szy tekst wypow iedział Zbaw iciel po w yzna
niu Szym ona Piotra, że Jez^s jest Synem Bożym. N aj
pierw  chwali Szymona, że dzięki O jcu niebieskiemu 
uwierzył w  najw ażniejszą prawdę —  Bóstwo Jezusa, 
czyli opokę Kościoła, prze;1;  co sam stał się jakby jej 
cząstką, ułamkiem, tej opżnd —  kam ieniem —  P io
trem, a w  nagrodę obiecuje mu w ładzę w iązania i 
rozwiązywania i klucze k ’ ólestwa, które są sym bo
lem rozum ienia praw dy Br jej. Te uprawnienia otrzy
mał Piotr wraz z innym . Apostołam i i sprawow ał 
urząd apostolski jako jeder’ z dwunastu, a nie p ierw 
szy w śród uczniów  Pana. '

Należy to z naciskiem podkreślić, że tłumaczenie 
rzym skokatolickie słów : „ty  jesteś opoka, a na tej 
opoce” —  nie oddaje w iernie tekstu greckiego orygi
nału, który m ów i: „T yś jest Piotr i na tej opoce...” 
„P iotr”  —  Petros i „op oka” —  petra (na drugim m iej
scu odpow iedniki greckie) to dw a różne term iny za
w ierające różną treść. Pierwszy oznacza kamień, od 
łamek skały —  oczyw iście tylko w  przenośni, bo jest 
to przede wszystkim  im ię własne, drugi termin ozna
cza opokę, czyli niewzruszony masyw skalny. W szel-



kie racje teologiczne, historyczne i logiczne zaczerp
nięte z Pisma Świętego przem awiają zgodnym tonem, 
że opoką i G łow ą,K ościoła  jest Jezus Chrystus. (Patrz: 
Dz. Ap. 4, 12; Kol. 2,10 i w iele innych m iejsc). Sło
wa Jezusa: „Paś baranki, paś ow ce  m oje” , w ypow ie
dziane po zmartwychwstaniu, by ły  przyw róceniem  
Piotrow i utraconego przez zaparcie się apostolatu.

K im  w  takim razie jest P iotr? Jest on jednym  z ka
mieni fundamentu K ościoła Chrystusowego, którego 
mury ciągle rosną, bo kto w ierzy w  Chrystusa, staje 
się natychm iast żywym  kamieniem tej Boskiej Bu
dowli. Sam Apostoł Piotr pisze: „Szukajcie przystępu 
do Jezusa, w ów czas staniecie się także żywym i kam ie
niam i”  (I Pitora 2,4). A  święty Paw eł uczy: „T ak 
w ięc już nie jesteście obcym i i przychodniami, lecz 
w spółobyw atelam i świętych i dom ow ników  Boga, zbu
dowani na fundam encie apostołów  i proroków , które
go kam ieniem węgielnym  jest sam Jezus Chrystus, na 
którym  cała budow a m ocno spojona rośnie w  przy
bytek święty w  Panu, na którym  i w y  się w espół bu
dujecie na mieszkanie Boże w  Duchu” (Ef. 2, 19— 21).

ROZDARTY KOŚCIÓŁ

K ościół Chrystusowy stanowił od  początku federa
cję  w olnych, niezależnych od siebie pod względem  
organizacyjnym, językow ym  i zw yczajow ym  K ościołów  
narodowościowych w  Palestynie, M ałej Azji, G recji i 
Rzymie —  wszędzie tam, gdzie udało się Apostołom  
zdobyć zw olenników  dla Chrystusa i zorganizować 
z nich gminy, na których czele ustanawiali biskupów 
lub prezbiterów, czyli starszych, zwanych później ka
płanami. Do pom ocy biskupoin i starszym pow ołano 
diakonów. K ościoły  te, chociaż by ło  ich coraz w ięcej, 
stanowiły jedno w  Chrystusie, wspom agały się nawza
jem m oralnie i materialnie, miały, jak  już cytow a
liśmy: jedną duszę i jedno serce, bo łączyła je  bra
terska m iłość i niezłom na w iara w  Jezusa Chrystusa. 
Niestety, ten stan doskonałej m iłości Boga i bliźniego 
nie trw ał długo. W net dała znać o sobie ułom na na
tura ludzka. Zaczęły się kłótnie i spory, różnice w  ro
zumieniu praw d w iary i obycza jów  oraz w alka o 
w pływ y i władzę. Zalążki konfliktów  m iały m iejsce 
już w  czasach apostolskich. Daje temu w yraz św. Pa
w eł: „K ażdy z was pow iada: Ja jestem  Paw łow y, a 
ja  Apollosow y, a ja  P iotrow y, a ja  Chrystusowy. Czy 
rozdzielony jest Chrystus? Czy Paw eł został za was 
ukrzyżowany albo czy w  im ię Pawła zostaliście 
ochrzczeni?”  (I K or. 1,12— 13).

Najniebezpieczniejsze dla jedności K ościoła były 
próby ograniczenia kolegialnych rządów  w  Kościele. 
Próby te, początkowo nieśmiałe, przerodziły się z cza
sem w  otw artą w alkę o prym at w  Kościele, zw łasz
cza m iędzy biskupami ważniejszych miast Rzym skie
go Imperium, wśród których do największego znacze
nia na Zachodzie doszedł biskup Rzymu, a na W scho
dzie biskup Konstantynopola, czyli patriarchow ie obu 
stolic cesarstwa. Biskupi Rzymu zaczęli szukać podbu
dow y sw oich im perialistycznych roszczeń na bazie 
w iary i kreow ali Piotra pierwszym  papieżem —  w brew  
nauce Pisma świętego i tradycji apostolskiej. R yw ali
zacja m iędzy Rzym em  a Konstantynopolem  doprow a
dziła do pierwszego w ielkiego rozłamu chrześcijań
stwa na W schodzie i Zachodzie.

K ościół W schodni zachował do dziś jedność w  w ie
lości, natomiast patriarcha Rzymu usiłował w ładać ca
łym Zachodem , co znów  było przyczyną kolejnego 
wielkiego rozbicia w  Kościele na katolicyzm  i prote
stantyzm, a od momentu ogłoszenia w  Kościele Rzym 
skokatolickim  dogmatu o  nieom ylności i prym acie ju 
rysdykcyjnym , czyli dogmatu o  absolutnej w ładzy pa
pieża nad całym  K ościołem , część katolików  pozostała

Jezus Chrystus z miłością spogląda na świat 
współczesny. Jego pragnienie w stosunku do 
ludzkości nadal brzmi: „ABY BYLI JEDNO”.

przy starej wierze, tw orząc w  wielu krajach tzw. 
w spólnoty starokatolickie. Taki skłócony i rozdarty 
K ościół jest dziś pow odem  zgorszenia dla wielu, ale 
na szczęście nie tylko zgorszenia.

KU JEDNOŚCI

M imo przepaści doktrynalnych i organizacyjnych, 
w brew  niechęci czy nieufności, a nawet nienawiści, ja 
ka jeszcze dzieli chrześcijan, rośnie za sprawą Ducha 
Świętego liczba „szaleńców  Bożych” , którzy wierzą 
gorąco w  m ożliw ość odbudow y jedności K ościoła 
Chrystusowego zniszczonej przez ludzką pychę. Są to 
zw olennicy ekumenii. Ekumeniści to tacy ludzie, którzy 
kochają wszystkie gałęzie chrześcijaństwa tak jak 
swoją. Oni to, pełni m iłości do cierpiącego w  po
dzielonym K ościele Chrystusa, w ołają, że dla jedności 
warto pośw ięcić bardzo wiele.

Ruch ekumeniczny zapoczątkowali bracia ewange
licy. Natychmiast przyłączyły się doń K ościoły  staro
katolickie 1 prawosławne. Ostatnio coraz w iększe za
interesowanie ekumenizmem przejaw iają kierownicze 
ośrodki rzymskokatolickie. Na naszych oczach zmienia 
się atmosfera życia kościelnego, którą coraz lżej od 
dychać. Złagodzono słownictw o, zwłaszcza urzędowe, 
już nie m a m ow y o  heretykach i schizmatykach, są 
tylko bracia odłączeni. K ościoły  nawiązują kontakty 
dwu i wielostronne. Pow ołano do istnienia Światową 
Radę K ościołów , zrzeszającą w iele K ościołów , które 
uznały, że są sobie rów ne i -chcą braterstwa. Do SRK 
nie należy jeszcze K ościół Rzymskokatolicki, nawią
zał jednak żyw e kontakty i dialog z Radą. Jeśli po
czynania zm ierzające ku jedności będą szczere, pro
wadzone w  duchu pokory i św iadom ości w spółw iny 
wszystkich gałęzi K ościoła za istniejące rozbicie, jeśli 
żadne wyznanie nie zechce odgryw ać roli o jca  z przy
pow ieści o . synu marnotrawnym , zbratanie nastąpi 
szybko. Prośm y G łow ę Kościoła, Jezusa Chrystusa, w  
kornej m odlitwie, by Jego w ola „aby  byli jedno” speł
niła się za naszych czasów.

DUSZPASTERZ



< Bogata architektura kościoła 
św. A postołów  na Agorze grec
k ie j (Ateny)

Praga — przed pom nikiem  fe. 
w ielkiego reform atora re lig ij- w 
nego, ks. Jana Husa

W łoskie wydanie książki 
szwajcarskiego teologa, profe
sora Uniwersytetu w  Tybin
dze, ks. Hansa Kunga, znane
go ze swych kontrow ersyj
nych opinii teologicznych sta
ło się okazją do spotkania au
tora z dziennikarzami w  Rzy
mie. Prof. Kung oświadczył 
m.in. w  czasie tego spotkania, 
że jego książka pt. „B yć 
chrześcijaninem ” stanowi syn
tezę jego badań w  dziedzinie 
teologicznej, a celem je j jest 
„stworzenie m ożliw ości dla 
powstania krytycznej postawy 
chrześcijanina, odpow iedzial
nego w obec świata, w  którym 
ży je” . Szwajcarski teolog p o 
lem izował następnie z zarzu
tem, jakoby był „niszczycielem  
dogm atów ” i w ypow iedział się 
na rzecz większej sw obody dla 
badań teologicznych, zwłasz
cza w e W łoszech. Sw oje sto
sunki z hierarchią rzym skoka
tolicką określił jakc popraw 
ne.

Nieomal natychmiast po w y 
stąpieniu prof. Kiinga zabrał 
głos o. Jean Galot, profesor 
chrystologii na Papieskim Uni
w ersytecie „G regorcianum ” , 
który w  audycji transm itowa
nej przez Radio Watykańskie 
sprecyzował krytyczne stano
w isko W atykanu w obec książ
ki szwajcarskiego teologa. Nie 
należy się dziw ić tej krytyce. 
Ks. Hans Kiing, o  którym  pi
saliśmy niejednokrotnie w  
„R odzinie” , naraził się W aty
kanowi krytykując dogm at o 
nieom ylności papieża. Tego w  
Watykanie nigdy się nie za
pomina.

POSIEDZENIE KOMITETU 
WYKONAWCZEGO ŚRK

W  G enewie odbyła się 
pierwsza sesja now ego K om i
tetu W ykonawczego Światowej 
Rady K ościołów , wybranego 
na Zgrom adzeniu w  Nairobi 
w  grudniu ub. roku. Przed
miotem obrad sesji, której 
przew odniczył ks. Scott, 
zwierzchnik K ościoła A ngli
kańskiego w  Kanadzie i zara
zem przew odniczący Komitetu 
W ykonawczego składającego 
się z 19 członków, były uchw a
ły Zgrom adzenia w  Nairobi. 
Przedyskutowano szczegółowo 
zalecenia Zgromadzenia skie
rowane do K ościołów  człon

kowskich SRK oraz om ów iono 
sposób wprow adzania tych za
leceń w  życie. Kom itet W y
konaw czy rozpatrzył także 
sytuację finansow ą Światowej 
Rady K ościołów  oraz om ów ił 
sprawę przygotowań do przy
szłej sesji Naczelnego K om ite
tu ŚRK, która odbędzie się w 
Genewie w  sierpniu br.

TRZECI
EUROPEJSKI KONGRES

TEOLOGÓW W  WIEDNIU

Prasa protestancka podaje, 
że czynione są przygotowania 
do otw arcia trzeciego kongre
su europejskiego teologów  w 
Wiedniu. Kongres odbędzie się 
w  pierwszej dekadzie paź
dziernika br. pod hasłem 
„Praw da i historia” . Weźmie 
w  nim udział ok. 150 teolo
gów  z obszarow  języka nie
mieckiego, Skandynawii,
wschodnich i południow o- 
w schodnich kra jów  Europy. 
Podstaw ow e referaty wygłoszą 
profesorow ie W olfhart Pan- 
nenberg (Monachium), W erner 
Triiling (Lipsk), Rudolf von 
Thadden (Getynga) i Peter 
H ojen (Kopenhaga). Sesja za
kończona zostanie ogólnym  
spotkaniem z referentami i 
dyskusją nad poruszonymi 
przez nich tematami pod prze
w odnictw em  profesora W ilhel
ma Dantine (Wiedeń).

KOŚCIOŁY W. BRYTANII
O POKÓJ W IRLANDII

Zw ierzchnicy wszystkich 
K ościołów  chrześcijańskich 
W ielkiej Brytanii ogłosili w  
tym  roku dzień m odlitw  o po
kój w  Irlandii Północnej. Te
go dnia w e wszystkich kościo
łach kraju odpraw iono nabo
żeństwa w  intencji pokoju, 
sprawiedliw ości i pojednania 
w  Ulsterze.

SYNOD KOŚCIOŁA 
REFORMOWANEGO 

WE FRANCJI

Prasa francuska podała in 
form ację, że 69 kra jow y Sy
nod Kościoła Reform ow anego 
w e Francji obradow ał w 
dniach 30 kwietnia, 1 i 2 m a
ja  br. Przewodniczący i sekre
tarz generalny krajow ej Rady 
K ościoła Reform ow anego we

Francji złożyli sprawozdanie z 
działalności władz kościelnych. 
Obrady koncentrowały się w o
kół problem ów  odnoszących 
się do praktyki głoszenia 
Ewangelii —  tematu Synodu 
z 1975 r. K ra jow y synod prze
analizował również wyniki 
prac synodów  regionalnych z 
ub. roku.

AWANS JEZUITY 
AMERYKAŃSKIEGO

W edług in form acji Ekume
nicznej Służby Prasowej, a
m erykański jezuita o. John 
Lucal, który od 1974 r. był 
członkiem  stałej m isji W aty
kanu przy ONZ, mianowany 
został sekretarzem generalnym 
SODEPAX-u. W arto przypom 
nieć, że SODEPAX jest w spól
ną organizacją K ościoła Rzym 
skokatolickiego i Światowej 
Rady K ościołów  ds. społeczeń
stwa, rozw oju  i pokoju. O. Lu
cal, urodzony w  1926 r. w  Chi
cago był zastępcą naczelnego 
redaktora ds. m iędzynarodo
wych czasopisma „A m erica” .

OBRADY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

KONFERENCJI POKOJOWEJ

W New W indsor pod W a
szyngtonem obradowała Chrze
ścijańska K onferencja Poko
jow a. W  obradach udział 
w zięli przedstawiciele K ościo
łów  i działaczy organizacji 
chrześcijańskich ze Stanów 
Zjednoczonych, z Europy
W schodniej (w  tym z Polski) 
i Trzeciego Świata. Przew od
niczył metropolita Leningradu 
i Nowogrodu Nikodem. Te
matem obrad były sprawy od
prężenia m iędzynarodowego, w  
tym  w  dziedzinie militarnej. 
Śtanowisko amerykańskie 
przedstawił b. zastępca szefa 
delegacji USA na rozm ow y z 
ZSRR w  sprawie ograniczeń 
strategicznych zbrojeń ofen 
sywnych, dr Phillip Farely. 
K onferencja przyjęła rezolu
c ję  postulującą podejm ow anie 
dalszych kroków  w  tym kie
runku.

ZAKONY  
KONTEMPLACYJNE 

NA SWIECIE

Jak donoszą źródła w aty
kańskie zakony kontem placyj

ne na całym  świecie liczą 
obecnie 80 tys. sióstr. Inform a
cję  tę podała matka Maria 
Pia Miari, opatka klasztoru 
klarysek w  Osimo k. Ar.kony. 
M atka Miari uczestniczyła w  
Rzymie w  spotkaniu 42 opatek 
i przełożonych nowicjatu. Spo
śród 80 tys. sióstr — 15 tys. 
stanowią karmelitanki, 10 tys. 
benedyktynki i 22 tys. klary
ski, nie licząc innych m niej
szych zakonów  kontem placyj
nych. Matka Miari podkreśli
ła, że na przestrzeni ostatnich 
lat liczba sióstr stale wzrasta.

ARESZTOWANIA 
DUCHOWNYCH 

W KOREI POŁUDNIOWEJ

W  związku z oświadczeniem, 
w którym  12 czołow ych osobi
stości z K orei Południow ej 
w ezw ało preżydenta Parka do 
ustąpienia z pełnionej funk
cji, aresztowano już 26 osób, 
w  tym kilkunastu przedstawi
cieli K ościołów  chrześcijań
skich. W śród aresztowanych 
znajduje się 8 księży rzym sko
katolickich i 7 pastorów. Ż ą
dali oni przyw rócenia sw obód 
dem okratycznych w  K orei P o
łudniowej.

ŚWIATCWA KONFERENCJA 
DZIAŁACZY RELIGIJNYCH

Działacze religijni z 29 kra
jó w  Afryki, Am eryki, A zji i 
Europy utworzyli Komitet 
przygotow aw czy, który zajmie 
się zorganizowaniem  Świato
w ej K onferencji Działaczy R e
ligijnych w  w alce o pokój i 
rozbrojenie. Kom itet został po
w ołany w  M oskwie, na kon
ferencji, w  której uczestniczy
ło 116 działaczy reprezentują
cych różne religie. Przew odni
czącym  komitetu został m e
tropolita Juwenalij (Rosyjski 
K ościół Prawosławny). K onfe
rencję zamierza się zw ołać w  
1977 r. w  M oskwie. Jednym z 
sześciu w iceprzew odniczących 
komitetu w ybrano ks. Ray
m onda Goora z Belgii. Ucze
stnicy konferencji byli przy
jęci przez patriarchę M oskiew 
skiego i Wszechrusi, Pimena, 
a także zwiedzili Zagorsk, 
sanktuarium Cerkwi praw o
sławnej. W  konferencji uczest
n iczyła także polska delega
cja.
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Oskarżeni
czy

oskarżyciele?
M ożem y ich zobaczyć w  pocze

kalniach dw orcow ych, na skwer
kach, a często nawet w  brudnych, 
zadym ionych knajpach. Palą pa
pierosy, piją wódkę, wagarują, od 
czasu do czasu zaglądają do skle
pów, gdzie — korzystając z nie
uwagi ekspedientki —  zciągają z 
lady słodycze i... pieniądze. W y
glądem nie przypom inają swoich 
norm alnych rówieśników. Stali 
się dziećmi u licy  Czy z własnej 
w iny? Niech na to pytanie od 
pow ie poniższy reportaż, którego 
fakty zostały zaczerpnięte z sądo
wych akt wydziału dla nieletnich 
Sądu Pow iatowego w  m iejsco
wości K., gdzie autor artykułu 
miał sposobność uczestniczyć w 
kilku rozprawach.

*

Duży, jasny pokój. Podium  sę
dziowskie, ława adwokacka, rząd 
jasnobrązowych ław ek dla świad
ków  i rodziców , którzy odgrodze
ni długim sędziowskim stołem 
przysłuchują się rozprawie. Tuż 
przed sędzią leży plik  akt, w  któ-
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rych zawarte są szczegółowe da
ne każdego nieletniego przestęp
cy. ‘

Z akt sprawy dow iaduję się, że 
chłopcy —  nad kturymi toczy się 
dziś rozprawa —  są w  tej sali 
już po raz drugi. Bożena i He
lena nie m iały jeszcze tego smut
nego zaszczytu. Sędzia pow oli 
otw orzył pierwszą stronę akt, od 
czytał dane personalne przestęp
ców, a następnie zaczął syste
matycznie w yliczać długą listę 
przestępstw. W  tym czasie dy
skretnie spojrzałem  na siedzącą 
w  końcu sali, jeszcze młodą, o 
przyjem nej twarzy, kobietę. W ie
działem. że była to matka chłop
ców  i Bożeny. Była wstrząśnięta. 
Często ocierała kolorow ą chu
steczką łzy. Robiła wrażenie 
człowieka, który chciałby zapaść 
się pod ziemię, nie być, nie ist
nieć.

Cała czw órka przyznała się do 
winy. Zarządzono przerwę. Za 
chw ilę miał zapaść wyrok. K o 
bieta nieśmiało podeszła do sę
dziego. Nic nie m ówiąc, położyła

na stole niebieską kopertę, a na
stępnie wyszła za innymi na ko
rytarz. W kopercie znajdowała 
się nakreślona niezgrabnym pis
mem kartka. Kobieta prosiła sąd
o zatrzymanie chłopców  w  ,.po
prawczaku” , nie miała już siły 
do dalszego ich należytego w y
chowania. Ma ich dziesięcioro na 
sw ojej głowie. A  m ąż? —  zapy
tałem sędziego. Zamiast odpow ie
dzi otrzymałem do przeczytania 
tekst w yw iadu o rodzicach. W y
nikało z niego jasno, że ten czło
w iek nie zasługiwał na miano 
ojca. Jego sylwetkę można było 
określić trzema słow am i: pijak, 
bumelant, rozpustnik.

Prośba matki została spełnio
na. Bożena Sz. wraz z koleżan
kami w róci do domu pod nad
zór kuratora, Jurek i Kazik Sz. 
na kilka lat pow ędrują  do po
prawczaka. Surowy w yrok  nie 
przeraził chłopców . Byli —  jak 
mi się w ydaw ało — zadowoleni. 
Dopiero gdy spotkali się ze w zro
kiem matki, w  ich oczach do
strzegłem łzy. Podeszli do niej 
nie zważając na otoczenie. Star
szy z nich, Kazik, pow iedział:

„Pow iedz ojcu, że go nie ko
cham, chyba że się zmieni. To 
przez niego znaleźliśm y się na 
ulicy” .

U całowawszy matkę, szybko 
zeszli wraz z pracownikam i MO 
do czekającego przed sądem sa
mochodu.

Po kilkum inutowej przerwie na 
salę weszli nowi ludzie. M iejsce 
Kazika, Jurka, Bożeny i Helen
ki zajęli dwaj m ali chłopcy. M a
ją po 9 lat. Ze sposobu bycia i 
wyglądu łatwo m ożna było się 
domyślić, że pochodzą z tak zw a
nej „dobrej rodziny” . Tym ra
zem wyliczanie dokonanych prze
stępstw trwało znacznie dłużej. 
W łamania mieszkaniowe, kradzież 
zegarka, pieniędzy, w  sumie 
przywłaszczyli sobie około 10 ty
sięcy złotych. Z uwagą słuchają 
słów  sędziego. Patrząc na nich 
nie mogę uwierzyć w  ow ą  praw 
dę, do której przyznają się. Trud
no mi jakoś skojarzyć ów  kosz
mar z ich delikatnymi buziami. 
Są przy tym tak mali, że ledw o 
sięgają noskami do sędziowskie
go stołu. Nie przerwali nauki, 
swój proceder uprawiali w  go
dzinach w olnych od szkolnych 
zajęć.

Tym razem sala przepełniona 
jest poszkodowanym i. W śród nich 
dostrzegam rodziców . Siedzą 
sztywno, ze wzrokiem  w bitym  w 
drobniutkie postacie swych dzie
ci. O czym  myślą, ci odcinający 
się w yglądem  i ubiorem  od in 
nych w idzów , nie wiem. Ja na
tomiast myślę, że to właśnie oni 
powinni zająć m iejsce swoich 
dzieci.

Z przew odu sądowego wynika, 
że rodzice spełniali wszystkie ich 
zachcianki. Na pytanie sądu, jak 
tłumaczą postępek chłopców  
twierdzą, że dzieci są rozpiesz
czone, a gdy będą starsze, to na 
pewno się poprawią. Innego zda
nia jest sąd, który w  każdy nie
mal dzień jest świadkiem tra
gedii, której autorami są nie tyl
ko dziewięcioletni chłopcy. M a
rek P. i Zbyszek B. zostaną od
dani pod nadzór kuratora. Od 
poprawczaka uratował ich młody 
wiek...

Z dziesiątków w yw iadów  do
mowych, przeprowadzonych przez 
MO i w ydział oświaty, jasno w y
nika, że to oskarżeni powinni być 
oskarżycielami. Zawarte w  nich 
fakty są wstrząsające, napawają 
każdego uczciw ego człowieka 
wstrętem i odrazą, oburzają. Bo 
jak nie oburzać się, gdy się czy
ta: ojciec —  nałogow y alkoholik, 
bije dzieci niem iłosiernie; macka
— sprowadza do domu mężczyzn.

A lbo taki przykład: Irenka S. 
była celującą uczennicą. Nie m o
gła w ytrzym ać w  domu, w  któ
rym zamiast szczęśliwego dzie
ciństwa znalazła piekło. Matka, 
alkoholiczka, zmuszała ją  do nie
rządu. Uciekła z domu. Błąkała 
się po ulicach, aż wreszcie zna
lazł ją  śpiącą na ław ce w  parku 
patrol m ilicyjny.

Wiem, że nie jest łatw o podać 
„receptę” na uzdrowienie groźnej 
sytuacji. W ielu z nieletnich prze
stępców zasłużyło na sw oją ka
rę. Czy jednak nikt z w ym ienio
nych uczestników dramatu nie 
jest współodpowiedzialnym  za 
ich czyny? Czy nikt nie ponosi 
w iny za odizolowanie od społe
czeństwa Kazika i Jurka Sz.?

Ciekawy jestem bardzo, co o 
tym myślą nasi Czytelnicy?

ZBIGNIEW RACŁAWICKI

Aby można było od dziecka 
wymagać dobrych wyników w 
nauce, należy najpierw za
pewnić mu właściwe miejsce 
do nauki. W  każdym domu 
można wygospodarować choć
by część pokoju na miejsce 
pracy dziecka. Właściwe o- 
świellenie stołu czy biurka, 
przy którym dziecko odrabia 
lekcje, ułatwi mu naukę. A 
oprócz tego taki własny ką
cik dziecka nauczy go porząd
ku i dbałości o estetyczny wy
gląd miejsca, w którym się 
uczy i bawi. Spójrzcie na zdję
cie. Czy kącik waszego dziec
ka jest podobnie schludny i 
estetyczny?



W IA N K I
„Jutro święty Janek, puść na w odę w ia

nek” —  m ów i stare przysłowie. Bardzo po
pularną im prezą w  Polsce są „W ianki” . W 
W arszawie np. z tej okazji organizowane są 
różnego rodzaju festyny, a w śród blasku k o
lorow ych sztucznych ogni płyną po Wiśle 
w ieńce z zapalonymi świecam i czy latarecz-. 
kami. Towarzyszą temu w esoło przygryw ające 
zespoły muzyczne i piosenkarze na estra
dach (urządzonych na statkach żeglugi rzecz
nej).

„W ianki” m ają bardzo długą i bogatą tra
dycję. W łaściw ie w yw odzą się z pogańskich 
czasów.

Zw yczaj puszczania w ianków  w  w igilię św. 
Jana związany był silnie ze starym pogań
skim obrzędem  sobótkow ym . Sobótkę obch o
dzono w  najkrótszą noc w  roku, kiedy to 
dzień i słońce pokonyw ały m roki nocy. Szcze
gólną bow iem  cześć w  tamtych czasach od 
dawano słońcu. W ierzono także w  oczyszcza
jącą m oc ognia i wody. Sobótka była jed 
nakże przede wszystkim świętem miłości. W  
tę czarodziejską noc różne dziwy się działy. 
Np. upatrzona przez kawalera dziewczyna, 
nieoczekiwanie m ogła być przez niego por
wana — a w tedy musiała zgodzić się zostać 
jego żoną. Takie to było praw o Sobótki.

Z tym  pogańskim obrzędem przez w iele 
w ieków  w alczył K ościół. Zwalczała go rów 
nież szlachta (X V I— X V II w.). Kampania 
przeciwko Sobótce skończyła się jednakże 
tylko połow icznym  zwycięstwem , przetrwała 
ona, lecz zginęły niektóre związane z nią 
obrzędy.

Inna nazwa obrzędu sobótkowego, używ a
na na M azowszu i Podlasiu nadnarwiańskim, 
to noc Kupały, kupalnocka, czyli noc św. 
Jana Chrzciciela. W arto dodać, że u B iało
rusinów św. Jan Chrzciciel zwie się Janem 
Kupałą. Piękny opis święta K upały znajdu
jem y w  pow ieści „Stara Baśń” Józefa Igna
cego Kraszewskiego, pow ieści opisującej 
kształtowanie się początków  polskiej państwo
wości.

G łów ną atrakcją sobótkow ych zabaw było 
rozpalanie potężnych ognisk. Siadywano przy 
ogniskach, śpiewano stare ludow e pieśni, op o
w iadano różne anegdoty i dowcipy. Śmiech,

gwar i wesoły, radosny nastrój zawsze to
warzyszył uczestnikom zabawy. Całą noc 
przygryw ali muzykanci, popijano piwo, a m ło
dzi popisywali się sw ą zręcznością i urodą, 
skacząc przez płom ienie ogniska.

Wiara w  czarodziejską m oc ziół i kw iatów  
nie obca była sobótkow ym  gościom. Dziew
częta stroiły sw e głow y w  piękne wieńce, 
w łasnoręcznie plecione, a młodzi kaw alero
w ie udawali się w  głąb lasu w  poszukiwaniu 
legendarnego kwiatu paproci. M awiano, że 
ten, kto w  sobótkow ą noc znalazł kwitnącą 
paproć, będzie miał zapewnione szczęście i 
powodzenie w  życiu, a także spełnią się jego 
wszystkie marzenia.

Domy przystrajano tego dnia bylicą. Z ie
lonych gałązek wszędzie było pełno, w iesza
no je  nad drzwiam i i oknami. Na ścianach, 
wewnątrz dom ów, umieszczano kolorowe, 
rozłożyste bukiety kw iatów  w  zielonych ob- 
ram owaniach m łodych gałązek. Chroniły one 
podobno m ieszkańców przed chorobam i i zły
mi życzeniami nieprzyjaciół; zapewniały 
szczęście i miłość.

W  w ieczór sobotkow y istniał zw yczaj pusz
czania w ianków  na wodę. Panny stały nad 
brzegiem rzeki, a czuw ający na czółnach 
m łodzieńcy rzucali się w  pogoń za płynący
mi wieńcami.

W którą stronę wianek popłynie —  myśla
ła dziewczyna —  z tej przyjdzie do mnie na
rzeczony. W różba głosiła, że dziewczyna, któ
rej wianek najszybciej w yłow ił kawaler, ta 
jeszcze w  tym  roku będzie mężatką. K rzjTku i 
radości było przy tym co niemiara. Smutna 
była tylko ta, której w ianek przepadł bez 
w ieści lub popłynął za daleko. W ierzono bo
wiem, że jeżeli w ianek zaginie, to w łaści
cielka pechow ego w ianka będzie musiała 
niedługo rodzinne strony opuścić i udać się 
w  nieznane. Taki niefortunny los wianka do
prowadzał m łodą pannę do płaczu.

I dzisiaj patrzym y z zachwytem  na pły
nące rzekami oświetlone wianki. Jest to w i
dow isko bajecznie kolorow e i piękne, tchną- 
ce czarem dawnych epok i wróżb. „W ianki” 
m ają sw ój urok i niew ątpliw ie trzeba je  zo
baczyć. Do atrakcji w iankow ej im prezy na
leżą zawody kajakowe, a także w ybory kró
la wodnej zabawy — Neptuna.

„W iank-” odbyw ają  się tylko jeden raz w  
roku. Zachęcam y w ięc do udziału w  czerw co
w ej im prezie młodości, uśmiechu i radości. 
Życzym y Państwu w esołej zabaw y! M.S.

Czy znasz szlachetne kamienie?
Nie wszystkie szlachetne kam ienie są tak drogie, że nie może 

ich posiadać przeciętny człowiek. W iele jest takich, które m ają 
cenę dostępną i dla mniej zamożnej kieszeni, a przecież są
o wiele piękniejsze od szlifow anych ' szkiełek, pospolitych i w 

"większości w  bardzo złym  guście.
Najwryższą wartość spośród kamieni szlachetnych m ają bry

lanty, rubiny, szafiry i szmaragdy; są bardzo drogie, zwykle 
oprawiane w  złoto i platynę.

Nie bez słuszności w iele kobiet w oli w yroby ze srebra, pro
jektowane przez dobrych plastyków i w ykonyw ane przez do
brych jubilerów . I właśnie o kamieniach szlachetnych najczęś
ciej oprawianvch w  srebro, podajem y podstawowe inform acje.
Akwamaryn. —  Kam ień o barwie morskiej w ody, niebieskozie- 
lony, przezroczysty, dobrze prezentujący się zarów no w  złotej, 
jak i srebrnej oprawie, najczęściej używany przy w yrobie 
pierścionków.
Topaz. — W ystępuje w  kilku odmianach kolorów, od złocistej, 
jasnożółtej, poprzez zielenie do barw y palonego cukru. Prze
zroczysty, pięknie załam ujący światło. Bardzo ceniony przez 
znawców. Pięknie prezentuje się w  otoczeniu pereł. Używany 
do w yrobu pierścionków, naszyjników  i bransolet. Egipska kró
low a Kleopatra bardzo chętnie nosiła topazy, otoczone perła
mi w  złotej oprawie. W  naszych jubilerskich sklepach spoty
kamy topazy opraw ione w  srebro, najczęściej jako pierścionki. 
Ametyst. —  Piękny przezroczysty kamień o intensywnej fio leto
w ej barwie, oprawiany tak w  złoto, jak  i srebro. W edług w ie
rzeń starożytnych Greków i Rzymian ametyst chroni przed 
złymi urokami i nieżyczliwym i ludźmi.

Granat. —  Kamień o ciem noczerw onej, praw ie w padającej w 
czerń barwie. Bardzo m odny w czasach powstania styczniowego, 
dziś używany rzadko.
Koral. —  Nieprzezroczysty kamień o charakterystycznej jasno 
czerwonej barwie, nadal bardzo łubiany i modny.
Amazonit. — Zielonkaw obłękitny kamień, nieprzezroczysty, na 
powierzchni którego są paseczki lub spirale o  ciem niejszym  
odcieniu. Wartość jego wzrasta w  zależności od intensywności 
barwy.
Kryształ górski. —  R óżow y kwarc, kamień o zróżnicowanej w 
odcieniach różowej barwie, przezroczysty, pięknie prezentujący 
się w  srebrnej oprawie.
Tygrysie oczko. — Nieprzezroczysty kamień, mieniący się róż
nymi odcieniam i brązu, o falistym  odblasku. Pięknie prezentuje 
się w  wisiorkach i jako ozdoba szkatułek.
Turkus. —  Nieprzezroczysty kamień o pastelowej niebieskawej 
lub zielonkawej barwie, stosowany jest w  w yrobie pierścion
ków  i naszyjników. Przynosi szczęście posiadaczowi według 
ludowych legend.
Karneol. — Rzadko spotykany dziś kamień, prawie nieprzezro
czysty, o pastelowym  zabarwieniu w  ciem niejsze ceglasto-czer- 
w one żyłki. Uważany dawniej za kamień szczęścia o w ręcz cza
rodziejskiej mocy. Dawniej na jego powierzchni ryto tajemne 
znaki, zaklęcia. Używany do w yrobu pierścionków  i sygnetów. 
Chryzopraz. — Nieprzezroczysty kamień o intensywnej barwie 
zielonego jabłka, dobrze prezentujący się w  zestawieniu z in 
nymi, przezroczystymi, jasnymi kamieniami. Zdobi pierścionki 
i broszki.
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Zdrowie i sport

W Polsce prekursorem w ychow ania fizycznego był lekarz krakow 
ski, profesor ginekologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Henryk 
Jordan (1842— 1907). W 1888 założył on w  K rakowie pierwszy publicz
ny ogród zabaw ruchow ych oraz gier sportowych dla dzieci i m ło
dzieży, ze stałym kierow nictw em  w ychow aw czym . Ogród ten, p ierw 
szy w  Polsce i jeden z pierwszych w  Europie, zyskał szybko p ow 
szechne uznanie i w ielu naśladowców. Dla nowozakładanych ogród
ków  gier i zabaw sportowych przyjęła się nazwa „O gródków  Jorda
now skich” , która zresztą utrzym uje się do dnia dzisiejszego. Również 
z in icjatyw y dr Jordana, i pod jego osobistym kierownictwem , zorga
nizow ano na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy dwuletni kurs 
kształcący na poziom ie akademickim instruktorów w ychow ania fi
zycznego.

Systematyczne uprawianie gimnastyki i sportu pozwala na utrzy
manie fizycznej sprawności nieraz do późnych lat życia. Przykładem 
m oże być tu najstarszy mistrz w  dziejach Olim piad 72-letni Szwed, 
Oscar Swahn, który zdobył na Olimpiadzie w  1920 roku srebrny m e
dal w  zawodach strzeleckich. Bezpośrednio stwierdzonym faktem jest, 
że ćwiczenia ruchow e m ogą u ludzi w  podeszłym wieku spełniać rolę 
środka leczniczego, który w yw iera korzystny w pływ  na układ odde
chowy, krążenie, trawienie, a szczególnie na układ nerw ow y i stan 
psychiczny. W ogrom nej większości przypadków ludzie starzy —  upra
w iający ćwiczenia ruchow e —  czują się o 10— 20 lat młodsi od 
swych rówieśników, dłużej zachow ują siły i pogodę duchową, później 
i rzadziej ulegają chorobom  starczego wieku. A  dodawanie „życia do 
lat, a nie lat do życia” ma olbrzym ie znaczenie nie tylko dla po
szczególnych osób, ale i dla całego społeczeństwa.

LEKARZ

Sport dzielimy na sport wyczynowy, kw alifikowany, dążący do 
osiągnięcia jak najlepszych w yników  uzyskiwanych długotrwałym 
treningiem pod kierunkiem trenerów i kontrolą lekarską, oraz rekrea
cyjny, m ający na celu odprężenie, odpoczynek po pracy, podniesienie 
sprawności ruchow ej i utrzymanie jej do późnego wieku. Zajm iem y 
się dziś tylko sportem rekreacyjnym , obejm ującym  całość różnorod
nych ćwiczeń cielesnych, gimnastykę, gry ruchowe i turystykę.

Sport —  jak w iadom o — sprzyja rozw ojow i fizycznem u człowieka, 
hartuje go i zabezpiecza jego zdrowie, a równocześnie w yrabia w  nim 
wartościow e cechy, takie jak : poczucie koleżeństwa, solidarności, 
zdyscyplinowania. Upowszechnienie sportu, szczególnie wśród m ło
dzieży, odgryw a ogrom ną rolę w  podnoszeniu zdrowotności społe
czeństwa.

Gimnastyka, w  szerokim pojęciu  tego słowa, znar.a i uprawiana 
była już w  starożytności. Szczególnie w ysoki poziom  osiągnęła w  G re
cji, gdzie istniały specjalne instytucje publiczne, tzw. gimnazjony, 
przystosowane do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Obecnie rozróżnia
my cztery rodzaje gimnastyki: podstaw ow ą (w yrabiającą swobodę 
ruchów, w yczucie równowagi, siłę mięśni i rytm), sportow o-akroba- 
tyczną (rozw ijającą zręczność, odwagę i wytrzym ałość), w yrów naw 
czą (przeciwdziałającą w adom  postaw u dzieci, szczególnie u dzieci 
szkół podstawowych, przeciwdziałającą równocześnie ujem nym  w pły
w om  niekorzystnych pozycji ciała —  garbienie się w  ławkach, pisanie 
z jedną ręką opartą na stole, noszenie teczki stale w  jednej ręce, 
zw ykle lew ej) i wreszcie istnieje gimnastyka lecznicza (wykonywanie 
sprecyzowanych ćwiczeń ruchow ych pobudzających określone grupy 
mięśni).

M edycyna sportowa zajm uje się w pływ em  sportu na organizm, 
równocześnie zaś roztacza opiekę nad osobami uprawiającym i sport, 
także w  form ie rekreacyjnej. Opiekę lekarską nad sportowcam i spra
w uje sieć poradni sportowo-lekarskich, a praca naukowa w  tej dzie
dzinie jest zadaniem Akadem ii W ychowania Fizycznego w  Warszawce 
i Katedr M edycyny Sportowej Akademii M edycznych. Pierwszą taką 
katedrę pow ołano w  Poznaniu w  1958 roku.

Za pierwszego lekarza sportowego uważa się rzymskiego lekarza 
Galena (II w  n.e.) który w  rodzinnym Pergamonie, od roku 158 za j
m ow ał się praktyką lekarską, między innymi będąc stałym lekarzem 
gladiatorów.

Dodatek stażowy

Panu Edwardowi P. z Osówki dobiega końca okres odbywania 
zasadniczej służby w ojskow ej. Przed służbą Pan Edward był sprze
dawcą w  sklepie państwowego przedsiębiorstwa handlowego, w któ
rym obow iązuje dodatek stażowy. G dyby do okresu dotychczasowego 
zatrudnienia doliczono mu po pow rocie okres służby — m iałby ra
zem 5 lat pracy i co za tym idzie, praw-o do 5% dodatku stażowego. 
Niestety —  pisze Pan Edward —  w  czasie urlopu z w ojska odw ie
dziłem sw ój zakład pracy i dowiedziałem  się, że dodatku nie otrzy
mam, ponieważ przepisy tego nie przewidują. Pokazano mi — pisze 
dalej Pan Edward —  zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw So
cjalnych w  sprawie zasad wynagradzania pracow ników  zatrudnionych 
w  jednostkach rynkowego handlu wewnętrznego, w  którym  rzeczy
wiście nie ma m ow y o doliczeniu do stażu pracy służby w ojskow ej. 
Chodzi tu o załącznik Nr 12 do w.w. zarządzenia. Bardzo proszę
0 sprawdzenie i poinform ow anie mnie, jak to jest właściwie.

Zakład pracy nie ma racji. Do okresu dotychczasowej pracy Pana, 
przed odejściem  do służby w ojskow ej, należy w liczyć służbę w ojsko
wą, o ile zgłosi się Pan do pracy w  ciągu 30 dni od dnia zwolnienia 
ze służby. A  oto podstawa prawna, na którą może się Pan pow ołać 
w  zakładzie pracy: rozporządzenie Rady M inistrów  z dnia 20 marca 
1975 r., ogłoszone w  numerze 10 Dziennika Ustaw z 4 kwietnia 1975 r., 
pod pozycją 61. Według § 5 wyżej w ym ienionego rozporządzenia — 
czas odbyw ania służby w ojskow ej w licza się żołnierzowi do okresu 
zatrudnienia w  zakresie wszelkich uprawnień związanych z zatrud
nieniem w tym zakładzie.

Powyższe rozporządzenie stosuje się do wszystkich zakładów  pracy
1 do wszystkich pracow ników  pow racających  do pracy po odbyciu 
zasadniczej służby w ojskow ej. Nie ma w ięc potrzeby powtarzania 
przepisów tego rozporządzenia w  zarządzeniach resortowych.
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M anna
Ocaleni ręką Bożą z • rąk nie

przyjaciela i odm ętów  Morza 
Czerwonego, Izraelici ruszyli w 
dalszą podróż. M ojżesz nie 
w iódł ich najbliższą drogą 
wzdłuż w ybrzeży M orza Śród
ziemnego ku Ziemi Obiecanej, bo 
na przeszkodzie leżała kraina za
mieszkała przez Filistynów, lud 
silny i bitny, który w  przyszłoś
ci miał być sąsiadem H ebrajczy
k ów  i nie należało go drażnić. 
Poprzedzani kolumną obłoku w ę
drowali pustynią i puszczą do 
kraju M adianitów, leżącego na

południu Półwyspu Synajskiego, 
gdzie przed laty znalazł schro
nienie M ojżesz w  domu m adia- 
nickiego kapłana, który dał M oj
żeszowi sw oją córkę za żonę. 
M oże liczył M ojżesz na pom oc 
teścia?

A le droga do gościnnego Jetry 
była daleka. Synowie Izraela, 
przyw ykli do osiadłego życia w 
Egipcie, poczęli odczuwać trudy 
podróży. Zabrakło pokarmu. Lu
dzie zaczęli szemrać przeciwko 
M ojżeszow i: „Cezmu nie pom ar
liśm y w  ziemi Egipskiej. Tam 
było nam dobrze, bo siedzieliś
m y nad garnkami pełnymi m ię
sa i jedliśm y chleb do sytości. 
Ty w yw iodłeś nas na to pustko
wie, żeby nas pom orzyć g łodem !” 
Jakże szybko zapomnieli ucisk
i niew olę! Bóg nie ukarał szem
rzących, lecz rzekł do M ojżesza: 
„Usłyszałem szemranie synów 
izraelskich. Pow iedz im : W ieczo
rem będziecie jeść mięso, a rano 
nasycicie się chlebem  i poznacie, 
ze ja  jestem Bogiem  w aszym ” .
I stało się tak, jak zapowiedział 
Pan Bóg. W ieczorem  nadleciały 
przepiórki w  takiej ilości, że o- 
kryły cały oboz i łatwo je  można 
było łapać. Napełnili Żydzi 
garnki mięsem. Rano zaś, gdy 
znikła rosa, cos drobnego okryło 
ziem ię w okół obozu. H ebrajczycy 
w idząc dziwny szron pytali je 
den drugiego: M anhu? — to zna
czy: Co to jest? W yjaśnienia u- 
dzielił M ojżesz: To jest chleb, 
który nam dał Pan Bóg na po
karm. Niech każdy z was zbiera 
tyle, ile mu potrzeba, ale nie

róbcie zapasów, bo jutro znów 
będziecie ten chleb mieli. Zbie
rali Żydzi białe ziarna każdego 
ranka, z w yjątkiem  dnia św ią
tecznego, a ziarna te sm akowały 
jak chleb posm arowany miodem. 
Boży dar nazwano manną. Tym 
chlebem  żywili się w ędrow cy iz
raelscy przez czterdzieści lat, 
czyli do czasu w ejścia do Ziemi 
Świętej.

M y też w ędrujem y przez cale 
życie do K rólestwa w  niebie. 
A by dzieci Boże nie ustały w  
drodze i m iały siłę do w ytrw a
łej wędrówki, dał nam Pan Je
zus specjalny Chleb, który uma
cnia nasze dusze. Tym  Chlebem 
jest Jego Ciało w  Najświętszym 
Sakramencie. Starotestamentalna 
manna była w ięc zapowiedzią 
czyli figurą Kom unii Świętej.

W oda ze skały
Po pew nym  czasie założyli 

Izrealici obóz w  miejscu, gdzie 
nie było wody. Znow u zaczęli 
szemrać na Mojżesza. Zaniepoko
jony w ódz wołał do Boga: Co 
mam zrobić ludowi tem u? Jesz^ 
cze niewiele, a ukamieniuje 
mnie... Bóg rzekł do M ojżesza: 
W eź laskę i uderz w  skałę, a 
w ypłynie z niej woda. M ojżesz 
uderzył i natychmiast w ypłynę
ło ze skały tak w iele wody, że 
w szyscy mogli ugasić pragnienie. 
W oda w ydobyw ająca się ze ska
ły  jest figurą łask wysłużonych 
nam przez Pana Jezusa.

Pieśń żalu 
Chrystusa

Od kilku tygodni czytamy na 
tym m iejscu treść Księgi W yjś
cia, opisującej rozliczne dow ody 
szczególnej opieki nad Izraelita
mi. Naród w ybrany odpłacił się 
za te dobrodziejstw a czarną nie
wdzięcznością, w ydając na 
śmierć Syna Bożego. Przeczytaj
m y z uwagą pieśń, która w yra
ża gorzki żal i wyrzuty Pana Je
zusa czynione swoim  rodakom. 
K to napotka trudności w  zrozu
mieniu w ym ów ek Zbawiciela, 
niech w róci do poprzednich nu
m erów „R odziny” .

Jam cię wyzwolił z m ocy faraona,
A tyś przyrządził Krzyż na me ra
miona !

Jam dla się spuszczał na Egipt 
karanie,
A tyś mnie wydal na ubiczowa
nie.

Jam faraona dał w odmęt bałwanów, 
A tyś mnie wydal książętom ka
płanów.

Morzem otworzył, byś szedł su
chą nogą,
A tyś mi włócznią bok otworzył 
srogą.

Jam ci był wodzem w kolumnie 
obłoku,
Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wy
roku.

Jam ciebie karmił manny rozko
szami,
Tyś mi odpłacił policzkowaniami. 

Jam ci ze skały dobył wodą zdrową, 
A tyś mnie poił goryczą żółciową. 

Jam cię wywyższał między na
rodami,
Tyś mnie na krzyżu podwyższył 
z Łotrami.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Cudowne wydarzenie
W  trzecim  dniu godów  goście 

weselni schodzili się zazwyczaj 
wcześniej niż w  dwu poprzed
nich, był to bow iem  ostatni dzień. 
M łodzież zm ęczona tańcami, od 
sypiała niedospane noce ubiegłe, 
ale starsi już na parę godzin 
przed południem  zasiedli do w e
sołej pogawędki przy dzbanie w i
na. Tolm ai był dnia tego w  
szczególnie dobrym  usposobieniu, 
żartami sypał jak z rękawa, choć 
zapewniał, że całą noc trapiła go 
zmora. Po tylu przeróżnych za
gadkach, jakim i zabawiano się 
w czoraj po południu i w ieczo
rem, śniło m u się, że jest w  
Tramnata pom iędzy gośćmi ze
branymi na weselu Samsona, któ
ry jem u właśnie zadał swą słyn
ną zagadkę:

Z jedzącego w yszedł pokarm, 
a z m ocnego wyszła słodkość.

Przy czym  Samson zapowie
dział, że jeśli w  przeciągu sied
miu godzin zagadki nie rozwiąże, 
to on, Tolm ai, będzie musiał dać 
ow e trzydzieści prześcieradeł i 
trzydzieści sukien, w  przeciwnym  
razie czega go pomsta grosza niż 
Filistynów. Godziny szybko m i
jały, jakby je  kto gonił. Już szós
ta miała się ku końcowi, a nie
szczęsny Tolm ai w  żaden sposób 
nie m ógł sobie przypomnieć, jak 
się tę zagadkę wykłada.

—  I jak w y  myślicie, co  nale
żało w  takim wypadku uczynić?
—  zapytał zebranych.

W śród ogólnej w esołości posy
pały się różne pomysły, jedni 
m ówili, że trzeba by ło  wziąć nogi 
za pas i uciekać; inni, że nale
żało, jak to uczynili Filistyni, 
zw rócić się cichaczem  do żony 
Sam sonow ej; a jeszcze inni, że 
na pew no najprościej było kupić 
trzydzieści prześcieradeł i trzy
dzieści sukien i oddać je  Samso- 
now i —  wszak to we śnie... nic 
nie kosztuje.

Tolam i na te wszystkie rady 
kręcił przecząco głową i uśm ie
chał się tajemniczo.

—  A  mnie się wydaje, że w  
tym  wypadku najprościej było... 
przebudzić się... I ja  tak właśnie 
uczyniłem.

—  O czyw iście! Nie inaczej! — 
zakrzynięto w okół ze śmiechem.

— A  teraz zaczekajcie —  rzekł 
Tolmai. Za tyle, co ja  sobie g ło
w y nad waszym i zagadkami na
łam ałem  w czoraj, ja  wam  dzisiaj 
zadam jedną, ale dobrą, i idę o 
zakład, że kto do południa jej 
nie rozwiąże, da mi jagnię, a  te
mu, kto pierwszy przed połud
niem rozwiąże, ja  dam jagnię.

Zaczęto się sprzeczać, że to 
um owa niesprawiedliwa, bo jeśli

by tylko paru obecnych odgadło, 
to Tolm ai zarobił kilka jagniąt, 
a jeśliby nawet połowa odgadła, 
to i tak Tolm ai straty nie ponie
sie... Stanęło w reszcie na tym, że 
Tolmai, każdemu, kto odgadnie, 
da parę gołębi, a każdy, kto nie 
odgadnie, da jednego gołębia. I 
w szyscy ciekawi byli zagadki, ale 
bardziej jeszcze tego, czy T ol
mai ostatecznie na takim ukła
dzie zyska, czy straci.

—  To było tak: m oja  świekra 
w zięła raz pełen koszyk ja j i 
poszła obdzielić nimi sw e córki: 
najstarszej dała połow ę wszyst
kich ja j i pół ja ja, młodszej po
łow ę tego co pozostało i znów 
pół jaja, a najm łodszej połow ę 
reszty i pół jaja, cztery ostatnie 
ja ja  to ona zaniosła synowej. P o
w iedzcie mi tedy, ile ja j dostała 
m oja żona?

—  Co? Jak to może być? — 
zawołał Symeon. —  jak ona m o
gła rozdawać po pół ja ja ?

—  A  czy Tolm ai pow iedział —  
odezw ał się Roboal —  że ja ja 
były surowe?

—  Ja wam  nic w ięcej nie po
w iem  — zastrzegł się Tolmai. — 
M nie bardzo są potrzebne gołębie.

—  Tolmai, ty nie m ów  nic w ię
cej, ale ty nam to pow tórz raz 
jeszcze.

Tolm ai wzbraniał się, może 
byłby jednak w  końcu uległ, gdy
by nie zdarzenie, które natych
miast odw róciło  uwagę wszyst
kich zebranych od ja j i od gołę
bi i od  niefrasobliw ych zagadek 
biesiadnych, nasuwając im  przed 
oczy  wielkie, najw iększe na świe- 
cie zagadnienie, które stanowi o 
całym  życiu każdego doczesnym
i wiecznym.

Z drzwi domu w ybiegł Ariel, 
w ołając radośnie:

— Natanael pow rócił! Jest tu, 
już idzie!

I rzeczyw iście w  tej samej n ie
mal chw ili ukazał się w  drzwiach 
Natanael. Zerw ał się Symeon, by 
biec naprzeciw  w yczekiw anego 
gościa i dać mu pocałunek poko
ju, i na głowę jego w ylać olejek  
w onny i w odę podsunąć do m y
cia nóg, ale było snadź w  tw a
rzy i w  ruchach przybyłego cos, 
co pow strzym yw ało gospodarza, 
co oczy wszystkich innych skie
row ało ku niemu z pytaniem nie
w ypow iedzianym  głośno przez ni
kogo:

—  Co zaszło? Z czym  przy
chodzisz?

A  Natanael, jakby na to nieme 
zapytanie odpow iadając, zaczął 
już w  drzwiach w ołać:

Tygodnik Katolicki „Rodzina” . W ydaw ca: Społeczne Towarzystwo P ol
skich Katolików . Zakład W ydaw niczy „O drodzenie” . Redaguje Kolegium . 
Adres redakcji i adm inistracji: ul. K redytowa 4, 00-062 Warszawa. Tele
fon y  redakcji: 87-89-42 i 27-03-33; adm inistracji: 27-84-33. Wpłat na pre
numeratę nie przyjm ujem y. Prenumeratą krajową należy opłacać w Od
działach RSW „Prasa-K siążka-Ruch”  lub w urzędach pocztow ych i u li
stonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocznie — 104 zł).

Zlecenia na wysyłkę „R odziny”  za granicę przyjm uje oraz wszelkich in
form acji na ten temat udziela : RSW „Prasa-K siążka-R uch”  Centrala
Kolportażu Prasy i W ydawnictw, ul. Tow arow a 28, 00-958 Warszawa. — 
Nadesłanych rękopisów , fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca oraz 
zastrzega sobie prawo dokonyw ania zmian w treści nadesłanych arty
kułów . D ruk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-K siążka-R uch” , 
W arszawa, ul. Smolna 10. Zam. 838. J-58. Nr indeksu 37477
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Białe —  interesuje Cię wszystko, co nowe. Lubisz wszelkie zmiany 
w życiu. Pracujesz zw ykle zrywam i — to wpadasz w  zapał, to znowu 
wszystko jest Ci obojętne.

Fioletowe —  dobry z Ciebie dyplomata. Odznaczasz się dużym re
fleksem  i działasz zawsze w  sposób przemyślany.

Pomarańczowe —  z Ciebie jest praw dziw y entuzjasta. Chcesz być 
sławny i być kimś. Cechuje Cię zbytnia pewność siebie i apodyk- 
tyczność.

Niebieskie —  skromność należy do Tw oich głównych cech. Jesteś 
bardzo w rażliw y i łatwo Cię dotknąć. D obroć i uczynność —  to T w o
je  największe zalety.

M o n t r e a l  p r z e d  O l i m p i a d ą
Już niedługo w  M ontrealu zapłonie znicz olim pijski, rozpoczną się tu letnie 

igrzyska sportowe. M iasto ze wzm ożoną energią przygotow uje się do przy
jęcia  gości. W najnow szym  super-now oczesnym  porcie lotn iczym  zainstalo
wano specjalne urządzenia do przyjęcia  sam olotów  ponaddżw iękow ych. Miasto 
dysponuje poza tym dwom a wspaniałym i portam i lotniczym i, np. m iędzy
narodow y port lotn iczy  w  Dorval przyjąć m oże dziennie 1000 sam olotów.

Kanada jest państwem  niezw ykle gościnnym  i serdecznym . Restauracje i 
kawiarnie M ontrealu zaproponują gościom  Olim piady różnego rodzaju p o
traw y kuchni francusk iej, w łosk ie j, g reck ie j, hiszpańskiej, polsk iej, chiń
skiej itp. Pom yślano w ięc nie tylko o atrakcjach sportow o-rozryw kow ych , 
ale i o żołądkach gości.

Igrzyska obsługiw ać będzie ckoło  4000 dziennikarzy ze 106 państw. K ończy 
się w ięc instalowanie wszelkich niezbędnych urządzeń do transm isji rad io
w o-telew izyjnych . G otow ych jest 20 w ozów  transm isyjnych, 79 urządzeń do 
nagrywania obrazu, 20 studiów telew izyjnych  i 100 studiów radiow ych . Trans
m isje radiow o-telew izyjne prow adzone będą w  70 językach i obejm ą 5 k on 
tynentów.

Sportow com  polskim  na pewno nie zabraknie w  M ontrealu ciepła i praw 
dziwie polskiej serdeczności, w  1974 roku powstał tu bowiem  specjalny k o 
mitet do przyjęcia  zaw odników  polskich , którzy przybędą na Igrzyska O lim 
pijskie. Kom itet liczy  400 osób. Trzeba podkreślić, że jest to — ja k  dotąd — 
jedyna tego typu p laców ka w  Kanadzie.

Mowa kwiatów
K wiaty od zaran!a dziejów  były wyrazem  afektu, sympatii, sza

cunku, podziwu i uznania. Nie ma właściw ie sytuacji, uroczystości, 
w  której nie w ypadałoby dać kwiatów. D ają je  mężczyźni kobietom, 
a także kobiety mężczyznom  —  i nikogo to nie dziwi. K w iaty bo 
wiem w yrażają nasze dobre intencje i uczucia, poza tym są prezen
tem bodajże najelegantszym i nie zobowiązującym .

Ponieważ kwiaty w yrażają nasze uczucia, m ow a kolorów  kwiatów 
jest symboliczna, dlatego warto ją  poznać. _

Czerwony kolor — oznacza siłę uczucia, a w ięc: miłość, oddanie
i podziw.

Różowy kolor — to kolor delikatny, subtelny. M ów i o sympatii i 
przyjaźni. _

Żółty kolor — to kolor zazdrości i podejrzliw ości. Ofiarujący nie 
jest pewien uczuć drugiej osoby.

Biały kolor —  subtelność i niewinność. Jest to kolor, który nie ob 
razuje natężenia emocjonalnego.

Fioletowy kolor —  kolor dystansu, oznacza wygasające uczucie m i
łości, a także szacunek.

Pomarańczowy kolor — kolor agresywności i niepokoju. Ofiarujący 
kwiaty w  tym kolorze pragnie za wszelką cenę zw rócić na siebie 
uwagę. _

Niebieski kolor —  oznacza przyjaźń i prosi o  pamięć.

Jeżeli lubisz kwiaty...
Jasnoczerwone — jesteś człow iekiem  energicznym i impulsywnym. 

W ierzysz przede wszystkim w e własne siły, bo należysz do optym i
stów. Działasz jednak bardzo często pod w pływ em  nastroju.

Różowe — jesteś oszczędny i łagodny. Nie lubisz iść przez życie 
przebojem , trzymasz się z zasady na uboczu. Kochasz rodzinę i ludzi. 
Niekiedy miewasz kapryśne nastroje.

Żółte —  jesteś w ytrw ały i pracowity. Cechuje Cię zaradność życio
w a i żądza wiedzy. Jesteś jednak zbyt krytyczny w  stosunku do 
drugich osób.
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Krzyżówka nr 25
POZIOM O: 1) uroczysta pieśń religijna, 9) ważne zebranie kardynałów , 

10) okazały budynek, 11) prototyp, 12) zapow iedź, 13) dawna miara odległości, 
18) uroczysta przem ow a, 19) przekroczenie norm y etyczn c-relig ijn ej, 20) brutto 
minus tara, 21) im ię m ęskie, 22) pasek skórzany, 23) statek szkolny naszej 
m arynarki w ojennej, 29) przeddzień Bożego Narodzenia, 30) człow iek głoszący 
jakieś poglądy, 31) wysuszona trawa, 32) chw ilow a chętka, kaprys, 33) z tar
czą na rękawie.

PIONOWO: 2) szkoła dla przyszłych duchow nych, 3) m edycyna praktyczna, 
4) olbrzym  filistyński pokonany przez Dawida, 5) system organizacji państwa, 
6) zawód, unik, 7) oceanow i nie zaim ponuje, 8) z ły  duch, 13) pojazd bez kół, 
14) zabytkow y przedm iot, 15) rynek starogreckich miast, 16) rodzaj przed
szkola, 17) w ykroczenie, w adliwe postępow anie, 24) roślina na zupę, 25) w  k o 
lanie, 26) głos lokom otyw y, 27) robota, 28) legendarny brat Lecha i Rusa.

Rozwiązania należy nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania się numeru 
pcd adresem redakcji z dopiskiem  na kopercie lub pocztów ce: „K rzyżów ka 
nr 25” . Do rozlosow ania:

NAGRODY KSIĄŻKOW E 

R OZW IĄZAN IE K R ZY ŻÓ W K I NR 19

POZIOMO: anioł, m ęczennica, werwa, stanow isko, m odel, samar, akcent, 
aceton, rekin, dolina, Gwinea, skala, Marta, antychryst, Piotr, strzelnica, 
am ory. PIONOWO: nieboskłon, ośw iecenie, gęstwa, szansa, żniwa, Piast, za
kon, stras, M ekka, ranga, sem inarium , kom entator, korona, leszcz, marsz, 
start, uczeń.

NAGRODY W YLOSOW ALI: Peryga Roman ze Sm olca, Szew czyk Piotr z 
Popowa i Abram czuk H enryk z Turka.


