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W  TYM  TYGODNIU: ®  20.11. —  Niedziela Pięćdziesiątnicy (lekcja z Listu św. Pawła ap. do Koryntian
I, 13,1— 13; ewangelia według św. Łukasza 18,31— 43) •  23.11. —  środa __  Popielec •  24.11. —
czwartek —  św. Macieja, apostoła

Pilnuj przede wszystkim siebie samego
„Każdy zaś niech bada własne postępowa

nie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chlu
by wyłącznie w sobie samym, a nie w  po
równaniu z drugim” (Gal. VI, 4).

„Albowiem każdy własny tłumok ponie
sie” (Gal. VI, 5).

„Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie na
śmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i 
żąć będzie” (Gal. VI, 7).

Bóg „odda każdemu według uczynków je
go” (Rz. II, 6).

Jak rozum ieć pow yższy tytuł? Czyżby to 
było ostrzeżenie dla kogoś, kto wtrąca się w 
nie sw oje spraw y? A  może to zachęta do 
egoizm u? Oczywiście, że nie. Przeczytajm y 
jeszcze raz przytoczone w yżej cytaty z Pisma 
świętego, a zrozum iem y myśl przew odnią za
m ierzonego rozważania. Pilnuj przede wszy
stkim siebie samego, bo staniesz kiedyś przed 
Bogiem, twoim  Stw órcą i Sędzią, który cię 
zapyta, jaki zrobiłeś użytek z powierzonych 
ci talentów, jakie by ło  tw oje życie, tw oje  u- 
czynki i z czym przychodzisz przed Jego ma
jestat. Nikt za ciebie w tedy nie będzie odpo
wiadał. Ty sam staniesz przed Bogiem  taki, 
jakim cię Bóg stworzył, ale też i taki, jakim  
tyś sam przez całe tw oje  życie siebie u- 
kształtował. Chrystus żąda od sw ych w ier
nych usilnej pracy nad samym sobą. Chce, 
byśmy byli niejako rzeźbiarzami dusz na
szych i by  kiedyś nasze prace rzeźbiarskie 
m ogły być w ystawione w  w ielkiej galerii 
rzeźb —  w  w iecznym  królestwie Jego Ojca.

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały 
świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę po
niósł?” (Mat. 16,26).

Do chrześcijaństwa zakradły się w  ciągu 
w ieków  liczne błędy. W ielu pragnąc zbawić 
swą duszę, zaczęło upatrywać głów nego w ro
ga w  sw oim  ciele. Przesadnie się umartwia
no, biczowano, wyniszczano organizm nad
miernymi postami, by w  ten sposób się 
uświęcić. A  skutek był odw rotny . W  słabym 
ciele mieszkał słaby duch, który zamiast się 
uświęcać, pogrążał się w  nieznajom ości zdro
w ej nauki chrześcijańskiej, w  ciem nocie i 
smutku. Zamiast patrzeć na to, co w  nauce 
Chrystusa i w  stworzonym  przez Boga świe- 
cie piękne i kształtować cnoty, cały w-ysilek 
kierowano na w ykryw anie i zwalczanie zła w 
sobie i w okół siebie. Zaniedbano pracy pozy
tywnej, głównie tej odnoszącej się do siebie 
samego.

Błędy utrwaliły się w  umysłach ludzkich 
i pokutują do dziś. Jako przykład można p o 
dać przychodzące od czasu do czasu do re
dakcji „R odziny” listy m łodych ludzi, którzy 
pod w pływ em  kazania, rekolekcji, lektury 
czy jakiegoś doznanego zawodu wyznają, że 
chcieliby wstąpić do klasztoru i szukają u 
duszpasterza potwierdzenia sw ojej decyzji. 
W ydaje się im, że gdy odgrodzą się od świa
ta, oddadzą się modlitwom , rozmyślaniom i

umartwieniom, w tedy na pew no uświęcą swą 
duszę i osiągną pełnię szczęścia w  Bogu. 
Jakże się m ylą! Ileż tragedii, ile zawodów, 
ile smutku, łez i słabości ludzkiej kryje się 
za murami klasztorów!

Jest jeszcze inny pogląd, bardzo dziś rozpow 
szechniony. Niektórym się wydaje, że chrześ
cijanin to koniecznie człow iek spalający się 
bez reszty dla bliźnich, zatracający się w  tej 
służbie i w  ogóle nie pam iętający o sobie. 
Stają się tacy ludzie aktywistami i społeczni
kami na ogrom ną skalę. Pracują po dw a
naście i w ięcej godzin na dobę, piastują w ie
le różnych funkcji, żyją w ciągłym  pośpie
chu, nie m ając nigdy czasu dla siebie samych 
i dla swoich najbliższych. Rezultat: ci super- 
aktywiści są jednym  w ielkim  kłębkiem ner
w ów, zatruwającym  życie sobie i wszystkim 
dokoła. Zdrow ie zniszczone, brak silnej woli, 
charakter żaden —  bo nie było nigdy czasu 
dla siebie samego. I coż w  takim stanie m ó
w ić o  uświęceniu! Często m iary fatalnego 
błędu życiow ego dopełnia w ylew  krwi do 
mózgu, zawał serca, rak... Nagła, niespodzia
na śmierć i nagle, w  połow ie przerwane ży
cie ludzkie —  nie dokończone.

Jezus Chrystus chce, żebyśmy m iłowali 
siebie samych. Nawet tę m iłość uczynił m ia
rą miłości bliźniego: „Będziesz miłował bliź
niego swego jak siebie samego” (Mar. 12,31). 
Oczywiście, ta miłość siebie musi być upo
rządkowana, nie egoistyczna, nie źle pojęta. 
Zdobyć w  życiu odpow iednie wykształcenie, 
w łaściw y dla nas zawód, m ieć własny dach 
nad głową i potrzebne warunki materialne 
dla nas i dla naszej rodziny, rozwinąć swo
je  uzdolnienia, talenty, żyć rozsądnie, dążąc 
do pomnażania w  sobie wartości intelektu
alnych, duchowych, kulturalnych, ale też 
dbając o sw oje ciało, o zachowanie w ielkie
go daru, jakim  jest zdrowie. Tylko na takiej 
bazie normalnych, zdrow ych w arunków  byto
wania możemy się praw idłow o rozw ijać jako 
ludzie w  ogóle, a jako chrześcijanie coraz le 
piej poznawać naukę Jezusa, rozsądnie w cie
lać ją  w  życie i uświęcać swą duszę. „Co 
człowiek sieje, to i żąć będzie”.

Żebyśm y tylko przytoczonych wyżej słów 
nie zrozumieli źle. To nie jest propagow a
nie w ygodnictw a czy ostrożnej, faryzejskiej 
postawy życiowej. Chodzi o coś innego — o 
praw idłow y chrześcijański w zorzec życia 
człowieka. Rozw inąć w  pełni sw oje indyw i
dualne, dane nam przez Boga wartości, stać 
się człow iekiem  silnym duchow o i fizycznie 
nie tylko po to, żeby nam samym było  do
brze, ale żebyśmy tym skuteczniej m ogli słu
żyć innym, żeby jak najdłużej i jak  najw ięk
szą korzyść m iało z nas społeczeństwo.

Niesłusznie postępują ci, którzy katolickiej 
m łodzieży za wzór staw iają na przykład je 
zuickiego świętego Stanisława Kostkę czy 
francuską karmelitankę św. Teresę od Dzie
ciątka Jezus. Ten m łody Polak i ta młoda 
Francuzka nie m ogą stanowić dobrego w zor
ca życia. Odcięli się od świata niemal w  
dzieciństwie, przez umartwienia ciała w

klasztorze nabawili się gruźlicy i w m łodym  
wieku zeszli z tego świata. Zakopali sw oje 
talenty w  ziemi, nie pom nożyli ich. N iew iel
ką korzyść z ich życia m iało społeczeństwo. 
Czyż nie byłoby lepiej, gdyby Stanisław K ost
ka skończył szkołę w  Wiedniu, do której 
wysłali go rodzice, zamiast uciekać do klasz
toru? O jciec jego był bogaty, w ięc m ógł mu 
zapewnić nie tylko skończenie szkoły w 
Wiedniu, ale i innych pożytecznych studiów 
za granicą. Stanisław w róciłby do kraju i 
przez długie lata służyłby swą wiedzą i zdol
nościami swej ojczyźnie. I sam byłby szczęś
liw y, i innych by uszczęśliwił. A  tak pozos
tał tylko po nim słodki m it o  świętym no
w icjuszu z lilijką.

A  Teresa od Dzieciątka Jezus? Jeżeli już 
koniecznie chciała być zakonnicą, to czy nie 
byłoby lepiej, gdyby pracowała gdzieś na 
misjach, jak to czyni w iele współczesnych 
zakonnic, przyczyniających się do polepsze
nia bytu biedocie Trzeciego Świata? Czy 
Pan Jezus, którego tak bardzo kochała, chciał 
rzeczywiście je j śmierci w  kw iecie w ieku?

Poznaj siebie i pracuj nad sobą, ale pra
cuj rozsądnie. „Marto, Marto, troszczysz się 
i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś po
trzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem do
brą cząstkę wybrała, która nie będzie jej 
odjęta” —  czytamy w  relacji ew angelijnej o 
spotkaniu Jezusa z siostrami M arią i Martą. 
A „Maria, (...) usiadłszy u nóg Pana, słucha
ła Jego słowa” (Łuk. 10,39.41.42). Tę cząst
kę w ybierzm y i m y —  ze Słowa Pańskiego, 
z Pisma świętego czerpiąc m ądrość i siłę.

Corocznie wraz z K ościołem  świętym prze
żywam y pewme okresy liturgiczne, które nam 
pom agają w  pracy nad sobą. Oto zbliża się 
W ielki Post —  jeszcze jedna błogosławiona 
okazja do wglądu w e własne życie, a może 
do korekty dotychczasowego kierunku naszej 
drogi życiow ej. Jak nastawić się na ten ok
res? —  O dpowiedź daje nam sam Pan Je
zus: „Gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak 
obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby 
ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę po
wiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale 
ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj 
twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że 
pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukry
ciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odpłaci tobie” (Mat. 6,16-18).

W ew angelickim  piśmie religijnym  „Z w ias
tun” dano ogłoszenie o obozie zim owym  
ewangelickiej młodzieży. Ostatnie zdanie 
ogłoszenia brzm iało: „Zabrać ze sobą koc i 
N ow y Testament” . W zruszyło mnie to ogło
szenie. M ów i ono o  tym, że dla ewangelików 
S łow o Boże jest jak  coś, bez czego nie m oż
na żyć —  jak chleb powszedni, jak koc, 
który koniecznie trzeba w ziąć na zimowisko. 
Zbliża się W ielki Post. Będę pamiętał, że 
mam pracować nad sobą i na ten zbliżający 
się okres wezm ę ze sobą N ow y Testament.

FELIKS KROTOWICZ
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POPIELEC
Dźwięczą jeszcze w uszach głośne ryt

my muzyki rozrywkowej i tanecznej, 
przed oczami snują się ciekawe i barw
ne korowody zapustowych przebierań
ców, w pamięci plączą się zawarte nowe 
znajomości podczas karnawałowych za
baw, niejednemu nie uleciały dotychczas 
opary w nadmiarze spożytego alkoholu, 
rozmarzone oczy dziewczęce noszą jesz
cze pod powiekami obraz oblubieńca ser
ca; wszystko jeszcze żyje wspomnienia
mi wesołych, beztroskich zabaw, a oto 
nagle w ten szał radości i bardzo często 
zapomnienia, w majestacie powagi i wiel
kiego skupienia stawia Kościół przed 
oczami całego świata zwykły proch, popiół. 
Czyżby Kościół chciał zatruć atmosferę 
pokoju i szczęścia człowieka? Czyżby du
chowieństwu zależało na tym, by wpro
wadzać atmosferę defetyzmu, lęku, abne- 
gacji? Czemu to, co piękne i radosne ma 
się zmieszać z prochem ziemi, ma stracić 
swój blask i urok? Czy przypadkiem Ko
ściół nie jest zbyt okrutny, skostniały i 
nie wyrozumiały?

Kościół jest mądry i wyrozumiały i dla
tego w pewnych momentach naszego ży
cia stawia przed nami oczywiste prawdy, 
które powinniśmy odpowiednio przeżyć 
i przyjąć jako własne.

„Pamiętaj, człowiecze, że prochem je
steś i w proch się obrócisz” — mówi Ko
ściół każdemu człowiekowi w środę po
pielcową. Czy trzeba tę oczywistą prawdę 
przypominać? Tak, trzeba. Znamy skład 
naszego ciała, wiemy, że składa się z 
części, a części te pochodzenia chemiczne
go ulegają różnego rodzaju procesom, by 
po pewnym określonym czasie, po śmierci 
człowieka, ciało stało się niewielką gar
stką prochu. I choć wieki przetrwały mu
mie faraonów, choć i dziś balsamuje się 
niektóre ciała, by nie dopuścić do szyb
kiego ich rozkładu, choć wielu kazało się 
zamrozie, by ich ciała mogły przetrwać 
do chwili wynalezienia sposobu reanima
cji, to przecież wiadomo, że wcześniej 
czy później wszystko to, co jest zr.isz- 
czalne musi ulec rozkładowi. Kościół sy
piąc popiół na głowy wiernych nie chce 
ich straszyć ani odsuwać od życia, chce 
jedynie przypomnieć tę prawdę, że wiel
kość człowieka leży nie w sile fizycznej, 
nie w umiejętnościach zdobywania dóbr 
doczesnych, ale przede wszystkim w po
tędze ducha i bogactwie życia wewnętrz
nego. Owszem, dał nam Bóg ciało i kazał 
nam o to ciało specjalnie się troszczyć, 
a ziemię czynić sobie poddaną. Nie wol
no nam lekceważyć naszego życia, nie wol
no nam szkodzić sobie na zdrowiu, a tym 
bardziej nie wolno nam i innym, życia 
odbierać. Zastrzega to przykazanie Bo
skie. Sam Chrystus Pan stał się człowie
kiem i przybrał ciało ludzkie. Nie gardzi 
więc ludzkim ciałem Kościół, bo wów
czas znalazłby się w kolizji z Bogiem, ale 
i owszem, bardzo je ceni i dlatego, że tak

wysoce ceni, musi jako dobra matka o 
pewnych sprawach przypominać i na za
sadnicze sprawy zwracać uwagę. W nie
których zakonach —  takich jak: kame- 
duli, cystersi, karmelici bosi — jest zwy
czaj, że podczas niektórych wspólnych 
modłów zakonnicy posypują sobie głowy 
popiołem, który zawsze znajduje się w pul
pitach ich klęczników, oraz biczują się 
sznurami, którymi są zwykle przepasani. 
Nie znaczy to wcale, że ciała swe mają 
w pogardzie i chcą je unicestwić, ale że 
pragną je trzymać w ryzach, pragną by 
były posłuszne ich woli, by rozum, a nie 
żądze i namiętności cielesne dominowały.

Od środy popielcowej rozpoczyna się w 
Kościele katolickim Wielki Post. Jest to 
post wielki dlatego, że trwa dokładnie 
czternaście dni, na pamiątkę postu, jaki 
zadał sobie Pan Jezus przed swoim pu
blicznym wystąpieniem. Podobnie długi 
post przebyli Mojżesz i .Eliasz po to, by 
oczyszczeni z wszelkich ludzkich słabo
ści mogli oglądać Pana i rozmawiać z 
Bogiem. Kościół zalecając ascezę ciała i 
umartwienie nie zapomina, że post ciała 
jest tylko środkiem, a nie celem. Post 
fizyczny nie miałby żadnego znaczenia, 
gdyby nie był wyrazem panowania umy
słu i woli nad pożądliwością ciała. „Roz

dzierajcie serca wasze, a nie szaty wa
sze, i nawrócicie się do Pana, Boga wa
szego” (Joel 2, 13) Ewangelia według św. 
Mateusza (6, 16—21) zawiera napomnienie 
Zbawiciela: „Gdy pościcie, nie bądźcie 
smutni jako obłudnicy. Twarze bowiem 
wyniszczają, aby okazali ludziom, że posz
czą. Zaprawdę powiadam wam, że wzię
li nagrodę swoją. Ale ty, gdy pościsz, na
maść głowę swoją i obmyj oblicze swoje 
abyś nie okazał ludziom, że pościsz, ale 
Ojcu twojemu, który jest w skrytości. A 
Ojciec twój, który widzi w skrytości, od
da tobie”. Strzec się więc mamy obłu
dy i różnych odmian faryzeizmu. Ten fa- 
ryzeim obecnie może mniej nam zagraża 
niż dawniej. Post bowiem w obecnych 
czasach stracił na swojej ostrości, a Ko
ściół stał się bardziej pobłażliwy i tole
rancyjny. Minęły czasy, kiedy to przez 
cały okres Wiekiego Postu nie tylko nie 
było wolno pod karą grzechu ciężkiego 
spożywać mięsa, ale wszelkich zwierzę
cych tłuszczów, a w Wielkim Tygodniu 
także i nabiału. Wolno było jeść tylko je
den raz do syta w ciągu tygodnia. Z bie
giem czasu władze kościelne zezwalały na 
spożywanie pokarmów mięsnych we wszy
stkie dni Wielkiego Postu prócz środy, 
piątku i soboty. Obecnie pozostawiono 
tylko Środę Popielcową, w którym to 
dniu nie wolno spożywać pokarmów mię
snych, a wolno jeść tylko raz do syta, 
dwa zaś inne posiłki w tym dniu winr.y 
być ograniczone.

Pobożniejsi wyznawcy trzymają się 
dawnych zasad i zachowują wstrzemięź
liwość od pokarmów mięsnych nie tylko 
w każdy piątek całego roku kalendarzo
wego, ale także w każdą środę Wielkiego 
Postu, a często i w sobotę. Taka wstrze- 
m ęźliwość nikomu nie zaszkodzi, a na
wet pomoże. Wielu ludzi nie z pobudek 
religijnych, ale jedynie dla celów zdro
wotnych stosuje dobrowolnie wstrzymy
wanie się od spożywania mięsa przez 
dłuższy okres czasu, a nawet i przez ca
le życie. Inni pod kontrolą lekarską pod
dają się kuracji zdrowotnej zachowując 
ścisły post, a bardzo często i głodówkę. 
Dla ratowania życia cielesnego gotowy jest 
człowiek do wielu poświęceń i wyrzeczeń, 
natemiast mniej poważnie traktuje zdro
wie swojej duszy i nie jest tak bardzo 
skory do wyrzeczeń i ofiar. I choć w obec
nej dobie Kościół nie podchodzi do spraw 
postu i wstrzemięźliwości w sposób rygo
rystyczny, jak to miało miejsce w czasach 
średniowiecza, to jednak domaga się od 
swoich wiernych pewnej dyscypliny we
wnętrznej, właściwej postawy w obliczu 
ważnych wydarzeń w liturgii kościelnej,

a także w miarę możliwości jakiegoś do
browolnego umartwienia, rezygnacji z cze
goś, co nie jest konieczne, a co przynosi 
bardzo często szkody dla organizmu. By
łoby dobrze, by w tym czasie wierni 
zrezygnowali z palenia papierosów, by 
zaprzestali picia wszelkich napojów alko
holowych. Niektórzy odmawiają sobie sło
dyczy, chodzenia do kina i teatru lub za
dają sobie inne umartwienia. Ktoś po
wie — przecież to Panu Bogu nie jest 
potrzebne! Co z tego ma Pan Bóg, że 
nie będę jadł mięsa lub nie pił alkoholu? 
Prawdą jest, że my Panu Bogu żadnych 
doskonałości nie dodamy, ani też nie uj
miemy. Bóg posiada pełnię doskonałości 
i dlatego też nasze zachowanie oczywi
ście nie ma żadnego wpływu na Boga. 
To jednak zachowanie jest nam potrzeb
ne. To przecież my mamy dążyć do do
skonałości, to nie Bogu jest potrzebne na
sze umartwienie, nasz post, nasze wyrze
czenie się papierosów czy innych przyjem
ności, ale właśnie nam. To my chcemy 
w pewnych okresach czasu kontrolować 
swoją wTolę i doskonalić ją, po to, byśmy 
się stawali lepsi, by innym z nami było 
przyjemniej, by upodabniać się do Chry
stusa i zbliżać do Boga. Każdy człowiek, 
kiedy nakłada na siebie jakieś obowiązki, 
choćby punktualne stawianie się do pra
cy, służba w wojsku, praca w szpitalu, 
szukanie nowych rozwiązań technicznych, 
badanie świata — to zmusza się do wielu 
wyrzeczeń i rezygnacji nawet z godzi
wych przyjemności. Robimy to z pobudek 
naturalnych, nie buntujemy się. Możemy 
jednak te wszystkie nasze codzienne spra
wy, kłopoty, trudności potraktować jako 
umartwienie i złożyć w ofierze Bogu jako 
Wyraz swojego odania, przywiązania i mi
łości. „Nie ten wnijdzie do Królestwa 
Niebieskiego, który mówi Panie, Panie, ale 
ten, który czyni wolę Ojca Niebieskiego”
— mówi nam Pismo św. Liczą się więc 
czyny, czyny dobre, szlachetne.

Popiół, który przyjmiemy na nasze gło
wy, ma skłonić nas do zadumy i wniknię
cia w siebie, by następnie przez właściwe 
zrozumienie treści Wielkiego Postu i 
przeżycia przepięknej, bogatej i jedynej 
w swoim rodzaju liturgii tego okresu, a 
w szczególności Wielkiego Tygodnia, 
wzbogacać się wewnętrznie, stać się sil
niejszym i bardziej pełnowartościowym 
chrześcijaninem i obywatelem.

Kościół przypomina mi, że prochem je
stem i w proch się obrócę. Wiem o tym, 
że kiedyś tak się stanie, ale wiem rów
nież i to, co 'powiedział Chrystus: „Jam 
jest zmartwychwstanie i żywot, a każdy 
kto żyje i wierzy we mnie, choćby i 
umarł, żyć będzie”. Umrę, ciało moje roz
sypie się w proch, ale przy końcu świata 
zmartwychwstanę do innego, nowego ży
cia. Nie przeraża mnie świadomość śmier
ci, nie lękam się prochu, bo prochem i 
nicaym — jak mówi poeta —  można być 
już za życia w obliczu Boga i wobec lu
dzi, jeśli nie reprezentuje się sobą żad
nych wewnętrznych wartości, jeśli w ser
cu i umyśle jest pustka, a panoszy się 
pycha i zarozumiałość. Można świecić po
zornie, jak nocą świeci próchno starego, 
bezużytecznego drewna, i lego należy się 
lękać — takiego próchna, takiego ludz
kiego popiołu. Przestrzega Chrystus przed 
obłudą i zakłamaniem. A tych, k*5rzy są 
takimi, nazywa grobami pobielanymi. 
Grób, to symbol prochu ludzkiego. Wkra
czamy w Wielki Post nie ze smutkiem i 
przerażeniem, ale z nadzieją wyzwolenia 
z siebie większych, bogatszych wartości, 
by z jeszcze większą radością przeżywać 
prawdę Zmartwychwstania Pana.

KS. ZYGMUNT MĘDREK
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Spotkanie w Urzędzie do Spraw Wyznań
Z okazji Nowego Roku w Urzędzie do Spraw Wyz

nań min. Kazimierz Kąkol spotkał się 7 stycznia z 
kierownictwem Polskiej Rady Ekumenicznej, wybit
nymi przedstawicielami Kościołów nierzymskokato- 
lickich, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i 
działaczami ekumenicznymi.

W toku spotkania omówiono zaangażowanie śro
dowisk nierzymskokatolickich w 1976 r. w realizację 
zadań określonych programem Frontu Jedności Na
rodu. Przedstawiciele Kościołów mówili także o spra
wach religijnych, wysoko oceniając swobodę zaspo
kajania potrzeb kultowych swoich wiernych.

Min. Kąkol podziękował zebranym za społecznie 
konstruktywny wkład Kościołów nierzymskokatolic
kich w minionym roku i życzył dalszej pomyślnej 
pracy.

W czasie spotkania głos zabrał m. in. bp Tadeusz 
Majewski, przewodniczący Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickiego. Oto jego wystąpienie.

Powyższą uroczyslosc w szczególny sposób przeżywał in
ny działacz polonijny, nasz sędziwy wyznawca p. mec. 
Alfons Kinowski, który w roku 1936 towarzyszył biskupowi 
Franciszkowi Hodurowi w podróży do Warszawy. Delegacja 
PNKK na ręce ówczesnego premiera rządu Slawoj-Skład- 
kowskiego złożyła memoriał o legalizację Kościoła Narodo
wego w Polsce, poparty 100 tysiącami podpisów. Jak wia
domo prośby tej nie uwzględniono.

W programowej pracy Kościoła Polskokatolickiego w Pol
sce działalność polonijna zajmuje poczesne miejsce. Latem 
ubiegłego roku gościliśmy w Polsce dwustuosobową wy
cieczkę polonijną, w tym 50-osobowy chór Kościoła Naro
dowego z Chicago, który zdobył w Koszalinie nagrodę wo
jewody koszalińskiego. Nasi seminarzyści —  klerycy ze 
Scranton — uczestniczyli w kursie kultury i języka polskie
go. Udział w tych kursach będzie kontynuowany w latach 
następnych. Już obecnie mamy wiadomość, że w tym roku 
przybędzie do Polski wycieczka z naszego Kościoła, licząca 
ponad 300 osób. Do tej pory odwiedziło Ojczyznę swych oj
ców ponad 1000 wyznawców naszego Kościoła.

Każdego tygodnia ze Scranton wychodzi w świat „Straż”
— organ prasowy Polskiej Narodowej ..Spójni”, ukazujący 
się w języku polskim i angielskim w nakładzie 30.000 egz. 
Od roku jest tam zamieszczana stała kolumna redagowana

Do uczestników spotkania w  Urzędzie do Spraw W yznań przemówił
minister Kazimierz Kąkol

Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Dostojne Zgromadzenie!
Rok 1976 był dla Kościoła Polskokatolickiego rokiem do

niosłych wydarzeń, rokiem realizacji zaprogramowanej przez 
VI Ogólnopolski Synod pracy. Uroczyście obchodziliśmy 55 
rocznicę zorganizowania i 30 rocznicę legalizacji Kościoła. 
Z tej okazji zorganizowaliśmy sympozjum naukowe, w któ
rym udział wzięli przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyz
nań, Polskiej Rady Ekumenicznej oraz nasi goście ze Sta
nów Zjednoczonych A.P. na czele z pierwszym biskupem 
Tadeuszem Zielińskim. W maju ub. roku odbyło się w War
szawie seminarium naukowe księży Kościoła Polskokatolic
kiego.

Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę jeszcze raz na 
ręce Pana Ministra złożyć serdeczne podziękowanie Radzie 
Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej za przyznanie 
Złotej Odznaki Orderu PRL znanemu i zasłużonemu działa
czowi kościelnemu i polonijnemu p. mec. Ernestowi Gaździe, 
który z ramienia Naczelnej Rady Polskiego Narodowego 
Kościoła Katolickiego w Scranton brał udział w naszych ju
bileuszowych uroczystościach.

Mamy uzasadniony powód do radości z tego powodu, że 
Kościół Narodowy dobrze wychował swoich wiernych. Pan 
mecenas Ernest Gazda należy do „starej gwardii’ biskupa 
Franciszka Hodura, który wpoił w serca i umysły wyznaw
ców Narodowego Kościoła miłość do ziemi ojczystej i idea
łów narodowych. Dumni jesteśmy z tego powodu, iż druga 
część uroczystości związanych z wyróżnieniem naszego 
współwyznawcy przeniesiona została na amerykański kon
tynent do Scranton. Przyjaciele p. mec. Gazdy urządzili na 
cześć odznaczonego prawdziwą owację. Do największej sali 
w Scranton przybyło ponad 1000 zaproszonych gości z gu
bernatorem stanu na czele. Przy tej okazji p. E. Gazda zos
tał wyróżniony dyplomem honorowego obywatela miasta 
Scranton. Prasa amerykańska i polonijna donosiła, iż w 
Scranton, Pa., odbył się „Gazda day”. Już ten fakt jest wy
mownym świadectwem tego, jak w środowisku Kościoła Na
rodowego wysoko cenione są odznaczenia przyznawane przez 
władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W  czasie spotkania w Urzędzie do Spraw W yznań glos zabrał m.in. 
bp Tadeusz M ajewski przewodniczący Rady Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickiego

przez zespół redakcyjny pod kierunkiem ks. mgr Wiktora 
Wysoczańskiego. Serwis prasowy z Warszawy zdobył sobie 
chętnych i życzliwych czytelników i jest wysoko oceniany 
przez tamtejsze środowisko polonijne. Jest to więc jedna z 
form wielokierunkowego oddziaływania naszego Kościoła z 
Polski, na środowisko polonijne w USA, Kanadzie i Brazylii.

Sprawom polonijnym sporo miejsca poświęca też tygodnik 
„Rodzina”, ukazujący się w kraju w nakładzie 15.000 egzem
plarzy. Otrzymują go co tydzień wszyscy księża i działacze 
kościelni PNKK w USA, Kanadzie i Brazylii. Niebagatelną 
rolę spełnia również kwartalnik teologiczno-filozoficzny „Po
słannictwo”, ułatwiający duchownym PNKK na obczyźnie 
pogłębianie języka polskiego, zapoznanie się z problematyką 
współczesnego ekumenizmu oraz doktryną starokatolicką.

W środowisku polskokatolickim w Polsce, Stanach Zjed
noczonych A.P., Kanadzie i Brazylii z pełnym zrozumieniem 
i patriotycznym zaangażowaniem przyjęto apel Honorowego 
Komitetu Centrum Zdrowia Dziecka. Wspieraliśmy i nadal 
będziemy wspierać w miarę naszych możliwości tę wspania
łą inicjatywę, przyczyniając się do doprowadzenia tego ogól
nopolskiego dzieła do pomyślnego zakończenia.

W  ubiegłym roku zakończyliśmy budowę dwóch kościo
łów: w Świeciechowie n. Wisłą i w Okolę. W budowie ma
my dwa następne kościoły: w Majdanie Leśniowskim k. 
Chełma i w Grudkach k. Zamościa.

Za okazaną życzliwość, zrozumienie naszych potrzeb w ro
ku 1976, Panu Ministrowi i Kierownictwu Urzędu do Spraw 
Wyznań w imieniu Rady Synodalnej i moim własnym skła
dam serdeczne podziękowanie z równoczesnym zapewnie
niem, iż społeczność polskokatolicka tak jak dotąd wiarę w 
Boga łączyć pragnie ze szczerym przywiązaniem do naszej 
Ojczyzny — Polskiej ■ Rzeczypospolitej Ludowej.

W  1977 roku Kościół Polskokatolicki wkracza z optymiz
mem, z nakreślonym programem pracy kościelnej, patrio
tycznej i społecznej, pamiętając, że oprócz błogosławieństwa 
Bożego w realizacji naszych planów potrzebna jest Kościo
łowi pomoc Pana Ministra i Jego współpracowników w 
Urzędzie do Spraw Wyznań, o którą serdecznie prosimy.
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Stolica Kraju Rad serdecznie i uroczyście 
gościła delegatów z ponad 120 krajów świa
ta wszystkich kontynentów, którzy przybyli 
tu na Światowe Forum Sił Pokoju. Obrady 
forum miały miejsce w gmachu RWPG. 
Wzięli w nich udział nie tylko przedstawicie
le organizacji i ruchów społecznych, ale także 
różnych partii politycznych, parlamentarzyś
ci oraz działacze różnych wyznań religijnych,
— wszyscy ci, których jednoczy wspólna wo
la, walka o zapobieżenie groźbie konfliktu 
wojennego, o utrwalenie pozytywnych ten
dencji rozwoju sytuacji międzynarodowej. 
Miłujące pokój społeczeństwa coraz wyraź
niej dają o sobie znać jako wpływowa siła. 
W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrósł 
autorytet światowej opinii publicznej, głów
nie dzięki rozszerzeniu współdziałania wszy
stkich sił pokoju. Obecnie jest ona w stanie 
dowieść absurdalności oraz niebezpieczeństw 
wynikających z nasilania wyścigu zbrojeń,

nie, bezpieczeństwo międzynarodowe i nie
zawisłość narodów. Przypomniał też radziec
kie inicjatywy pokojowe i wyraził pogląd, że 
obecnie dziesięciolecie powinno nosić nazwę 
dziesięciolecia sukcesów sprawy pokoju i 
odprężenia.

Po zakończeniu sesji plenarnej, uczestnicy 
forum podjęli pracę w 13 komisjach dysku
syjnych, a na końcowej sesji plenarnej ze
brani wysłuchali sprawozdań z obrad tych 
komisji.

Powołano nowy organ — Międzynarodowe 
Forum Łączności Sił Pokoju — na miejsce 
dotychczasowej Międzynarodowej Rady do 
Spraw Kontynuacji Działania i Kontaktów 
Światowego Kongresu Sil Pokoju. Przewod
niczącym nowego forum został Romesh Chan
dra, a jednym z 16 wiceprzewodniczących — 
przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu 
Pokoju, Józef Cyrankiewicz.

nuklearną i innymi rodzajami broni masowej 
zagłady. Ich rozprzestrzenianiu trzeba położyć 
kres. Należy zabronić opracowywania no
wych, jeszcze bardziej niebezpiecznych rodza
jów i systemów takiej broni. Nakazem chwi
li jest powstrzymanie wyścigu zbrojeń w dą
żeniu do powszechnego i całkowitego rozbro
jenia.

Proces rozwoju i utrwalania międzynarodo
wego odprężenia stwarza nowe warunki 
sprzyjające rozwiązaniu najważniejszych 
dziś problemów — żywności, surowców, ener
gii, ochrony środowiska, wzajemnie korzyst
nej współpracy gospodarczej, naukowej i kul
turalnej oraz rewolucji naukowo-technicznej 
dla dobra cywilizacji i dla dobra ludzkości. 
Każdy sukces w walce o rozwiązanie tych 
problemów —  podkreśla komunikat — umac
nia zarazem międzynarodowe odprężenie. 
Stwarza to nowe warunki sprzyjające postę
powi społecznemu i pełnej realizacji gospo-

Światowe Forum Sił Pokoju
ale również zdemaskować te siły, które go 
popierają.

Na Moskiewskim Forum obecna była także 
delegacja polska z przewodniczącym Ogólno
polskiego Komitetu Pokoju, Józefem Cyran
kiewiczem. W Światowym Forum Pokoju 
bral też udział ks. bp prof. dr Maksymilian 
Rode — jako przedstawiciel Chrześcijańskiej 
Konferencji Pokojowej w Pradze i PRE.

Obrady trwały trzy dni (14— 16 stycznia 
br.). Na pierwszym posiedzeniu plenarnym 
członek Biura Politycznego, sekretarz KC 
KPZR Boris Ponomariow odczytał tekst listu 
sekretarza generalnego KC KPZR Leonida 
Breżniewa. Witając serdecznie uczestników 
Światowego Forum Sił Pokoju, Leonid Breż
niew m. in. wyraził przekonanie, że to repre
zentatywne spotkanie przyczyni się niewąt
pliwie do umocnienia wzajemnego zrozumie
nia, zaufania i współpracy sił politycznych 
i społecznych walczących o pokój, odpręże-

Na zakończenie obrad ich uczestnicy przy
jęli komunikat. Stwierdza on na wstępie, że 
delegaci zgromadzeni w Światowym Forum 
Sił Pokoju przedyskutowali wnikliwie żywot
nie ważne i pilne problemy związane z umoc
nieniem i pogłębieniem procesu międzynaro
dowego odprężenia i przezwyciężaniem prze
szkód na drodze do tego celu w skali świato
wej i regionalnej. Udział wysokich rangą 
przedstawicieli wielkich partii politycznych 
większości krajów świata oraz przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych, regionalnych 
i krajowych nadal temu forum szczególne 
znaczenie.

Komunikat głosi też, że w celu poprawy 
klimatu należy przede wszystkim usuwać ist
niejące źródła konfliktów i napięć stosując 
pokojowe i sprawiedliwe rozwiązania oraz 
zapobiegać powstawaniu nowych źródeł kon
fliktów. Zabronione powinno być uciekanie 
się do przemocy w stosunkach międzynarodo
wych, jak również posługiwanie się bronią

darczych, społecznych, obywatelskich, poli
tycznych i kulturalnych swobód i praw czło
wieka oraz wyeliminowaniu wszelkich form 
dyskryminacji rasowej, narodowościowej, ję
zykowej, religijnej itp. Każdy postęp w tych 
dziedzinach umacnia międzynarodowe odprę
żenie.

Forum szczególnie mocno podkreśliło zna
czenie wspólnych akcji i inicjatyw pokojo
wych podejmowanych przez szerokie siły spo
łeczne oraz zaprosiło partie polityczne, orga
nizacje i ruchy — wszystkie siły pokojowe do 
udziału w tych inicjatywach. Było to więc 
forum rzeczywiście robocze i treściwe, jed
nym słowem — niezwykle cenne. Redakcja 
„Rodziny” poprosiła ks. bpa prof. dr. Maksy
miliana Rodego — uczestnika Światowego 
Forum Sil Pokoju — o podzielenie się z Czy
telnikami swymi wrażeniami z pobytu w 
Moskwie. W najbliższych numerach „Rodzi
ny” ukaże się zapowiedziana relacja ks bp. 
Maksymiliana Rodego.

M AŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 019)
Pow ołani zakonnicy prowadzili badania naukowe i rozwijali 
pożyteczną pracę naukową i nauczycielską; niektórzy specja
lizowali się i pracę tę bardzo skrzętnie i sumiennie w ypeł
niali, stąd m ów i się o  pracowitości iście benedyktyńskiej, w 
zakresie przepisywania i nieraz bardzo artystycznego przy
ozdabiania manuskryptów. Inni oddawali się pracy opiekuń
czo-w ychow aw czej i społecznej. Pracowali też bardzo w yd a j
nie i tw órczo na roli, w  ogrodnictwie, rozwinęli też bartnic
two, w  którym  przez dłuższy czas przodowali. M ożna p ow ie 
dzieć, że benedyktyni odegrali, zwłaszcza w  średniowieczu, 
bardzo pozytywną rolę kulturotwórczą w  szerokim tego sło
w a znaczeniu. Działali oni też w  Polsce, dokąd przybyli 
zrazu jako m isjonarze już w  X  w. Mieli sw oje  opactwa m.in. 
przede wszystkim  w  Trzemesznie, Łęczycy, Tyńcu, Mogilnie, 
Łysej Górze, Półtusku.

Benedykt Polak — (Benedictus Polonus; X III w.) —  był 
franciszkaninem pochodzącym  z W rocławia. W  latach 
1245— 46 jako tłumacz razem z Janem de Piano Carpino 
(ur. 1182, zm. 1252; w łoski franciszkanin) w yruszył z po
lecenia pap. Innocentego IV do chana tatarskiego w  celach 
praw dopodobnie m isyjnych. Carpino w yjechał z Lionu 
(Francja), jechał przez Niemcy, zatrzymał się w e  W rocła
wiu, skąd zabrał się z  nim Benedykt Polak i ruszyli razem 
przez Kraków, K ijów , Pow ołże i dotarli do pałacu chana 
m ongolskiego w  pobliżu Karakorum. Tę w ypraw ę opisał 
Carpino, który w  1247 r. w rócił do Lionu, gdzie w tedy rezy
dowali papieże i napisał po łacin ie książkę, w  której opisuje 
dzieje tej w ypraw y razem z Benedyktem Polakiem. Książka 
nosi tytuł: Historia M ongolorum  ąuos nos Tartaros appela- 
mus, czyli po  polsku: Historia M ongołów , których my nazy
w am y Tartarami (Tatarami).

Benedyktowicz W itold —  (ur. 1921 w  K rakowie) —  ks., su- 
perintendent -»■ K ościoła M etodystycznego w  P.R.L., profe
sor teologii ->  Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej w

Warszawie, prezes — Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest 
autorem w ielu  artykułów, recenzji, przyczynków  naukowych 
i dzieł. W  1954 r. uzyskał w  Uniwersytecie W arszawskim ty
tuł doktora teologii na ów czesnym  W ydziale Teologii Ewan
gelickiej za rozprawę pt. Idea przełom u w m etodyzm ie. Spo
śród w ielu drukowanych prac Ks. Profesora w ym ieńm y nie
które. Próba chrześcijańskiej irenologii. Doświadczenia pra
skie (rozprawa habilitacyjna 1966); Początki Reform acji. W 
450 rocznicę wystąpienia M arcina Lutra (1967); Ewengelia, 
którą głosimy (wyd. II; tłum. z j. ang.; 1967); W  służbie 
człowieka. W  dziesięciolecie — Chrześcijańskiej K on feren cji 
P okojow ej —  w : K ościoły  chrześcijańskie w  w alce o  pokoj 
(1967); Chrześcijanie w służbie pokoju  (tyt. oryginału Christ- 
liche Friedensbotschaft —  friedrieches Handeln der Christen; 
na j. polski przełożył K. K arski; 1968); „Porisson” , czyli o  
m ożliw ościach i granicach postaw y w yznającej (1968); Sy
tuacja w teologii ew angelickiej X X  w ieku  (1968); Teologia  
radykalna i świecka. Na marginesie am erykańskiej teologii 
śmierci Boga (1968); Theologia Crucis — tłum aczenie z j. 
niern. W ybór tekstów K. Bartha, E. Brunnera, R. Bultmanna 
i D. Bonhoeffera (1968); Barth i Bultmann. Paralele, różnice, 
dopełnienia (1969); Sekularyzacja w czoraj i dziś (1969); Soli 
Deo głoria (O teologii K arola Bartha; 1969); W ielkość Karola  
Bartha (1969); Pod znakiem  przestrogi i nadziei. Sprawozda
nie z Tokio i H iroszim y (1970): Bracia z Epworth  (1971); 
O jcow ie naszej w spółczesności: Kierkegaard  (1971); O jcow ie 
naszej w spółczesności: D ostojew ski (1972); O jcow ie naszej 
w spółczesności: Nitsche (1972); The peaceful futurę of Euro
pę and its Significance for the Churches. Christian Peace 
conferance 1972; rów nież w  j. niem.; P okojow a przyszłość 
Europy i je j  znaczenie dla Kościoła, w  j. niem.; przeł. J. Za
rański); Sacrum et profanum  w : Myśl O. Teilharda de Char- 
din w  Polsce (1973); Co czynić powinniśm y. Zarys ew ange
lickiej etyki teologicznej (1976). Ks. Profesor jest bardzo 
zaangażowanym teoretykiem  i praktykiem na rzecz -*■ Eku- 
menii i P okoju ; jest też oryginalnie tw órczym  teologiem  i 
myślicielem.



Chrystus wyzwala i jednoczy
Dnia 16 stycznia, w niedzielę, w parafii rzymskokatolickiej 

pw. św. Stefana w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej, w 
kościele Sióstr Nazaretanek zostało odprawione uroczyste 
nabożeństwo rozpoczynające dla Kościoła Rzymskokatolic
kiego Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Mszę św. 
celebrował biskup Władysław Miziołek, przewodniczący Ko
misji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu. W nabożeństwie 
wzięli udział przedstawiciele wszystkich wyznań zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Po ewangelii o jedności 
Kościoła mówił sam Celebrans, a po Mszy św. kazanie do 
licznie zgromadzonych parafian, w liczbie około tysiąca o- 
sób, wygłosił ks. doc. EDWARD BAŁAKIER, kapłan Kościo
ła Polskokatolickiego. Tekst kazania drukujemy poniżej.

„U spraw iedliwieni tedy z wiary 
pokój mamy z Bogiem  przez 
Pana naszego Jezusa Chrystusa'

Najdostojniejszy Księże Bisku
pie, Drodzy w Chrystusie Panu 
Bracia i Siostry!

Światowa Rada K ościołów , 
która zrzesza obecnie ponad 280 
K ośc:ołow  i wyznań chrześcijań
skich, wyznacza rokrocznie na 
Tydzień M odlitw y o Jedność 
Chrześcijan fragmenty Pisma 
św., które mają być podstawą 
rozważań i wygłaszanego w  da
nym dniu Słow a Bożego. W  tym 
roku na pierwszy dzień m odlit
w y  przeznaczone są teksty z E- 
w angelii św. Łukasza (10, 1— 9), 
z Listu Ap. Pawła do Rzymian 
(5, 1— 11) i z księgi proroka So- 
foniasza (3, 9— 18). tych dość 
obszernych fragm entów  w ybra
łem  tylko po kilka zdań, które

w ystarczająco w prow adzą nas w 
klimat naszych —  od lat już 
trw ających —  m odlitw  o jedność 
Kościoła.

Ewangelista Łukasz pisał w 
10 rozdziale Ewangelii o rozesła
niu przez Jezusa Chrystusa sie
demdziesięciu uczniów  na misje. 
Chrystus Pan powiedział do nich 
przed rozejściem  się: „A  do któ
regokolw iek domu wejdziecie, 
naprzód pow iedzcie: Pokój te
mu dom ow i” (Łk. 10, 5). Apostoł 
Paweł w  Liście do Rzymian p i
sał: „U spraw iedliw ieni tedy z
wiary, pokój mamy z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (Rz. 5, 1). Prorok So- 
foniasz, jeden z tzw. m niejszych 
proroków, działający około 700

lat przed przyjściem  Chrystusa, 
zapowiadał w  proroctw ie gniew 
Boży na sw ój lud, który sprze
niewierzył się w ierze w  jednego 
Boga. Zapow iadał sąd Boga nad 
światem, uniwersalny wym iar 
sprawiedliwości, a po nim na
dejście nowej epoki i odrodze
nie narodu. „Potem  jednak prze
mienię ludow i ich wargi na czy
ste, aby wszystkie m ogły uży
w ać imienia Pana i służyć Mu 
jednom yślnie’ ' (Sof. 3, 9).

W  tych trzech krótkich w ez
waniach zawarte jest pragnienie 
Boga, w ięcej — w ola Boża, a- 
byśm y żyli w  pokoju  i jedno
myślności. W szyscy chrześcijanie, 
jako uczniowie Pańscy, mają 
w szędzie nieść p o k o j: ,,A do któ
regokolw iek domu wejdziecie, 
naprzód pow iedzcie: Pokój temu 
dom ow i” .

Każdy, kto chce nieść innym 
pokój, musi najpierw  sam zaw 
rzeć pokój z Bogiem. A  kto m o
że w prow adzić pokój do serc i 
dusz naszych? K to ma m oc je d 
nania nas z Bogiem ? K to może 
to sprawić, abyśmy wszyscy słu
żyli Bogu jednom yślnie? —  Je
zus Chrystus. Pan całego K ościo
ła, nasz Zbawca, ale zarazem 
najlepszy w zór naszej drogi do 
Boga. Jakże słusznie w ięc pisał 
św. Paweł do Rzymian: „U spra
w iedliwieni tedy z wiary, pokói 
mamy z Bogiem  przez Pana na
szego Jezusa Chrystusa” .

Drodzy Bracia i Siostry!

Można śm iało powiedzieć, że 
w  ostatnich czasach wzmaga 
się zainteresowanie osobą Jezusa

Chrystusa. Nie tylko ludzie w ie
rzący, teologowie, starają się 
Chrystocentrycznie ukierunko
w yw ać całą teologię, a zwłaszcza 
teologię moralną, ale nawet lu 
dzie świeccy, niewierzący, zabie
rają się za pisanie „Chrystolo
gii” . To zainteresowanie się O - 
sobą Jezusa Chrystusa znalazło 
szczególny wyraz w  Zgrom adze
niach Ogólnych Światowej Rady 
K ościołów . I tak Zgromadzenie 
w  Ewanston obradow ało pod ha
słem: „Chrystus nadzieją św ia
ta” ; w New Delhi: „Chrystus
światłością świata", w Uppsali
— „Chrystus jako ten, który czy
ni wszystko now e” . Ostatnie 
Zgromadzenie ŚRK w  Nairobi. 
wr dniach od 23 listopada do 10 
grudnia 1975 roku obradowało 
pod hasłem: „Chrystus wyzw ala 
i jednoczy” . Uczestniczyło w  
n:m około 2.500 osób ze wszyst
kich K ościołów  członkowskich 
ŚRK. Brali też w  nim udział i 
przemawiali obserwatorzy in 
nych Kościołów , a wśród nich 
liczna grupa obserw atorów  z K o
ścioła Rzymskokatolickiego. W  
Zgromadzeniu w  Nairobi, stoli
cy Kenii, w  Afryce, wzięli licz
niejszy udział przedstawiciele 
tzw. Trzeciego Świata. Nic też 
dziwnego, że przem awiający du
chowni czy ludzie św ieccy w yz
nań chrześcijańskich z tego 
świata kładli w iększy nacisk na 
sprawy gospodarcze, polityczne, 
społeczne i łączyli je  z chrześci
jaństwem. Chrystus „w yzw ala” , 
w edług nich. od niesprawiedli
w ych struktur społecznych, od 
głodu, nędzy, zacofania. Słowa 
..Chrystus w yzw ala” należy ro-

MAHA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 020,
Barth K arol (należy w staw ić przed hasłem: Bartłomiej) — 
(ur. 1886 w  Bazylei, zm. 1969 r.) — w ybitny szwajcarski 
teolog ewangelicki (kalwiński), oryginalny i tw órczy m yśli
ciel religijny, głęboki teoretyk i zangażowany działacz eku
meniczny,. profesor teologii systematycznej na uniwersytecie 
w  Getyndze (1921), M unster (1925), Bonn (1930), w  Bazylei 
od 1935 -r. K arol Barth jesit tw órcą teologii dialektycznej, 
której . g łównym  celem  jest nowe dialektyczne reform acyjne 
poznanie — Objawienia i pełne zaufanie oraz oddanie się 
objaw ionem u Słowu (stąd m ów i się też o  K ościele Słowa). 
Barth jest autorem szeregu oryginalnych dzieł, w  których 
prezentuje sw ój nowy, własny, punkt w idzenia na w iele 
spraw, będących przedm iotem  teologii, budowanej jednak 
właśnie na w łaściw ej interpretacji Objawienia, kształtują
cych prawie że nową teologię. W śród prac Karola Bartha 
wym ieńm y przede wszystkim : R om erbrief (1919 i 1922 — 
pierwsze wydania), czyli List (św. Pawła, n.) do Rzym ian; 
Die kircłiliche Dogm atik  (132), czyli Dogmatyka kościelna; 
Die christliche Dogm atik  (t. 1 —  12; 1935— 1955). czyli 
Chrześcijańska dogmatyka.

Benezel Antoni —  (ur. 1713, zm. 1784) — angielski działacz 
filantropijny, —- kwaker, czyli członek Towarzystwa Przyja
ciół lub W yznaw ców  Światła. Benezel m. in. w sław ił się 
przede wszystkim bardzo konsekwentnym  przeciwstawia
niem sie rozpowszechnionem u w tedy handlowi Murzynami 
i w  ogóle niewolnictwu, żądając jego zniesienia. Napisał w  
tym przedm iocie kilka książek, w  których dużą rolę odgry
w ają argumenty religijne. Pisał też listy i odezw y w  tej 
sprawie do w ielu ówczesnych m onarchów.

• « - . * * •

Bengel Ernest — (ur. 1735, zm 1793) —  protestancki teolog, 
dziekan w  Tybindze. Jest autorem paru prac teologicznych.

Bengel Jan Albrecht —  (ur. 1687, zm. 1752) — protestancki 
teolog, znany w  swoim  czasie biblista. W ydał z własnym 
aparatem krytycznym  -> Pismo św. N owego Testamentu w

j. greckim (Novum Teatamentum graece; Tybinga 1734). Jest 
również autorem kilku kom entarzy i dzieł trochę historiofi- 
zycznych i nieco profetycznych, prorockich. W pracach 
swoich jako -*■ chiliasta dow odził m.in., że świat nasz ma 
istn;eć 7777 i 1/9 lat, ponow ne przyjście Jezusa Chrystusa 
przeprowiedział na 18 czerw ca 1836 r., następnie po jakimś 
czasie m iało powstać, istnieć i działać tysiącletnie królestwo 
świętych, natomiast na 3836 r. Benegel przewidział koniec 
świata.

Benisławski Jan —  (ur. 1736) —  ks., jezuita, matematyk 
i logik, biskup koadiutor m ohylewski. Jest autorem m.in. 
takich prac: Institutiones logicae... (łac.; czyt. Institucjones 
logice), czyli po  polsku: Podstawy (albo: Zasady) logiki; 
Rozmyślania dla księży św ieckich  o powinnościach chrześci
jańskich z Listów Ewangelii w zięte) P łock 1799— 1802).

Beniamin —  najm łodszy syn biblijnego -> patriarchy Jakuba 
i Racheli. Beniamin dał początek jednem u z dwunastu p o 
koleń izraelskich. Beniamin jako najm łodszy syn był przez 
rodziców  szczególnie kochanym, stąd zw ykło się i dzisiaj 
nieraz -nazywać najm łodszego syna, a  również kogoś bardzo 
rozpieszczonego —  beniaminkiem, co jest zdrobnieniem  B e
niamina. Nadto Pismo św. wspom ina, m ów iąc o Jerozoli
mie, o trzech bram ach Beniamina. Jest też św. Beniamin, 
diakon, który zginął śmiercią męczeńską w  Persji ok. 421 r., 
bo nie chciał się zgodzić na nie głoszenie Ewangelii. W  ka
lendarzu rzymskokat. czci się go dnia 31 marca.

Benon (Benonici) —  (ur. 1010, zm. 1 1 0 6 )------->- benedyktyn,
ks., m isjonarz w śród Słowian, bp. Popadł w  konflikt z H en
rykiem IV  i był przez niego jakiś czas w ięziony. K ościół 
rzymskokat. ogłosił go w  1523 roku świętym, na co ostro 
zareagował -  M arcin Luter pismem pt. P rzeciw  nowem u  
bożkow i i staremu diabłu (tłum. poi.). Imię Benona jako B eno
nici przyjęli — redemptoryści (zakonnicy), którzy w  W arsza
wie przy kościele p.w. św. Benona rozw ijali działalność.
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zumieć w  tym znaczeniu, że Je
zus Chrystus, który sam bronił 
biednych i prostych ludzi przed 
uciskiem możnych, jest zawsze 
przykładem i w zorem  dla chrześ
cijan walczących o sprawiedli
w ość społeczną.

Przyznam się, że mam w ielką 
ochotę, aby to hasło Zgrom adze
nia Św iatow ej Rady K ościołów  
.,Chrystus w yzw ala i jednoczy” 
zastosować do naszej, polskiej 
rzeczywistości. Pow iedzm y to so
bie szczerze i otw arcie: n iepoję
tym zrządzeniem Opatrzności 
Bożej w  ojczyźnie naszej po o 
statniej w ojn ie zostały obalone 
struktury społeczne i polityczne, 
które ham owały jej rozwój. Z o 
staliśmy w yzw oleni od w ojen  i 
żyjem y ponad 30 lat w  pokoju : 
zostaliśmy w yzw oleni od ciem 
noty um ysłowej i analfabetyz
mu, a nasza młodzież kształci 
się na licznych uniwersytetach, 
politechnikach, akademiach m e
dycznych, akademiach teologicz
nych i powiększa już nie w  ty
siące, ale dziesiątki tysięcy za
stępy ludzi wykształconych; zo 
staliśmy w yzw oleni od bezrobo
cia i szukania chleba poza gra
nicami kraju, jak szukali go na
si ojcow ie w  puszczach brazylij
skich, kanadyjskich, w  europej
skich czy amerykańskich kopal
niach w ęgla; zostaliśmy w yzw o
leni cd suteren miejskich, od n ę
dznych chałup w iejskich  krytych 
słomą, w  których ow ce spały ra
zem z gospodarzam i; zostaliśmy 
wyzw oleni z ruin kościołów  p o 
w ojennych i m odlim y się w  p ię 
knych świątyniach, odbudow a
nych, gdy chodzi zwłaszcza o 
świątynie zabytkowe, z w ielką 
pom ocą Państwa. Jeśli ogrom 
nym w ysiłkiem  całego narodu 
zdołaliśmy —  przy Bożej pom o
cy —  tak w ysoko w ydźwignąć 
naszą Ojczyznę pod w zględem  
gospodarczym  i kulturalnym, to 
m ieim y nadzieję, że i inne, chw i
low e trudności zostaną szybko 
przezwyciężone.

Proszę mi wybaczyć ten socjo- 
logiczno-patriotyczny passus w  
kazaniu. A le — w  m oim  prze
konaniu — to, co powiedziałem, 
ma ścisły związek z postawą Je
zusa Chrystusa, który wyzw ala 
i jednoczy. Przecież właśnie 
Chrystus powiedział te znamien
ne słowa: „Błogosławieni, którzy 
płaczą, albowiem  oni będą po
cieszeni. Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem  oni będą nasyceni. 
Błogosławieni pokój czyniący, 
albow iem  synami Bożymi naz
wani bedą. Błogosławieni, którzy 
prześladowania cierpią dla spra
w iedliwości. albowiem  ich jest 
K rólestw o Niebieskie" (Mt. 5. 
5— 11).

W oparciu o słowo Chrystusa 
i cały przykład Jego życia trzeba 
stwierdzić, że chrześcijanie m u
szą być obecni wszędzie tam. 
gdzie trwa walka o w yzw ole
nie i doskonalszy porządek św ia
ta. Żaden K ościół chrześcijański 
nie może dystansować się od 
tych. którzy cierpią, są w yzyski
wani i uciskani, pozbawieni go
dności ludzkiej przez niesprawie
dliw e systemy społeczne i poli

tyczne. Chrześcijanie Trzeciego 
Świata dobrze znają te systemy 
i starają się je  obalić* aby za
pew nić wszystkim choćby skro
mne, ale znośne warunki życia.

A le przejdźm y teraz do spraw 
ściśle religijnych.

Jezus Chrystus pragnie, abyś
m y żyli w  pokoju  i jednom yśl
ności. Jezus Chrystus w yzw olił 
nas i w  dalszym ciągu wyzwala, 
w  tym procesie jednoczenia 
chrześcijan, od fałszywych p o 
staw i pojęć, które zapuściły 
m ocne korzenie w  umysłach m i
lionów  w yznaw ców  różnych K o
ściołów . Do takich pojęć należa
ły : herezja, schizma, sekciarstwo, 
bezwzględna wyższość naszych 
teologicznych budow li nad bu
dowlam i innych wyznań, m ożli
w ość osiągnięcia zbawienia tylko

w  naszym Kościele, a traktowa
nie innych w yznań i ich orygi
nalnej drogi do Boga z uśmie
chem politowania lub protekcjo
nalnej wyższości. Bądźmy szcze
rzy, taką postawę przyjm ow ały 
przez długie w ieki nieomal 
wszystkie K ościoły  chrześcijań
skie. W szyscy zawiniliśm y w o 
bec Boga i Jezusa Chrystusa, Sy
na Bożego. On nas od w ieków  
zachęca do jedności: „aby w szy
scy byli jedno, jako Ty, Ojcze, 
w e mnie, a ja  w  Tobie...” , a my 
przez w ieki całe jesteśmy rozbi

ci, co w ięcej, żywiliśm y w  swych 
sercach uczucia fanatyzmu i nie
tolerancji religijnej.

Jakże dobrze się stało, że II 
Sobór Watykański podjął w ysi
łek. aby zm ienić radykalnie po 
stawę wszystkich w yznaw ców  
rzym skokatolickich do innych 
wyznań. Jak dobrze się stało, że 
np. w  „Dekrecie o Ekumenizmie’' 
znalazły się m.in. takie słowa: 
„Nasi bracia odłączeni sprawTują 
w iele obrzędów  chrześcijańskich. 
(...) które niewątpliw ie m ogą w 
różny sposób wzbudzać rzeczy
wiste życie łaski... Muszą katoli
cy z radością uznać i ocenić do
bra naprawdę chrześcijańskie, 
płynące ze w spólnej ojcow izny, 
które się znajdują u braci od 
nas odłączonych. (...) Nie można 
też zaprzeczyć faktu, że cokol

w iek sprawia łaska Ducha Św ię
tego w  odłączonych Braciach, 
może również nam posłużyć ku 
zbudowaniu” .

Jest to w prawdzie bardzo os
trożne, ale doniosłe stwierdze
nie. Jest to przyznanie, że w  in 
nych K ościołach i wyznaniach 
chrześcijańskich działa łaska Du
cha Świętego, że istnieje w  ich 
społecznościach Bóg, że ich ob
rzędy, modlitwy, czynności li
turgiczne są ważne w  oczach B o
żych i „w zbudzają rzeczywiste 
łaski” . Jest to uznanie praw dzi

w ych wartości religijnych w  in
nych Kościołach, w ypracow a
nych nieraz przez w ieki całe i 
troskliwie pielęgnowanych.

M imo w oli przychodni mi na 
myśl zdarzenie z D ziejów  A po
stolskich. Po zmartwychwstaniu 
Chrystusa, po wniebowstąpieniu, 
po Zesłaniu Ducha Świętego w 
apostołach coś się przełamało. 
Odważnie, z zapałem zaczęli gło
sić Ewangelię, Dobrą Nowinę o 
Jezusie Chrystusie. Rozeszli się 
w  różne strony po Palestynie, ale 
m isję prowadzili tylko wśród lu
dzi swego narodu. I oto przybył 
pew nego razu do św. Piotra p o 
ganin, setnik kohorty rzymskiej 
z Cezarii, zaprosił go do swego 
domu, do licznej rodziny. Św. 
Piotr w idząc licznie zgrom adzo
nych pogan, tak do nich prze
m ów ił: „W y wiecie, jak  wstrętną 
jest rzeczą dla Żyda przestawrać 
z cudzoziem cem  albo. do niego 
przychodzić, ale mnie pouczył 
Bóg, abym nikogo nie nazywał 
skalanym lub nieczystym. (...1 
Teraz pojm uję naprawdę, że Bóg 
nie ma względu na osobę, lecz w  
każdym narodzie m iły Mu jest 
ten, kto się Go boi i sprawiedli
w ie postępuje” (Dz. Ap. 10, 28; 
34— 35i. Te słowa św. Piotra m o
żna śnvało zastosować do naszej 
współczesnej religijnej sytuacji. 
Nie będzie to zapewne dogmaty
cznym błędem, jeśli pow iem : 
„B óg nie ma względu na w yzna
nia, lecz w . każdym K ościele m i
ły  mu jest ten, kto się Go boi 
i sprawiedliw ie postępuje” .

Drodzy w Chrystusie Fanu U
czestnicy dzisiejszej uroczystości!

Podczas nabożeństwa kończą
cego V Ogólne Zgromadzenie 
Światowej Rady K ościołów  śpie
w ano w  m odlitw ie skierowanej 
do Chrystusa: „Zburz mury, któ
re nas dzielą i zjednocz w  jedno 
ciało” . Jezus Chrystus, w yzw ala
jąc nas od niew łaściw ych postaw 
i poglądów, tym samym przybli
ża dzień zjednoczenia chrześci
jaństwa. Jezus Chrystus jedno
czy nas w  naszych wspólnotach 
religijnych, gdy przystępuj emy 
do Stołu Pańskiego. Prośmy 
Chrystusa w  modlitwach, aby zo
stały usunięte dotychczasowe 
mury podziałów  i abyśmy w szy
scy, w  całym  K ościele Pow sze
chnym, m ogli tw orzyć jedną, 
w7ielką rodzinę Bożą, zjednoczo
ną w okół Chrystusa, przy Jego 
Eucharystycznym Stole. Gdy 
kiedyś, za łaską Bożą, nastąpi 

_takie zjednoczenie w  naszym 
kraju, w  naszej Ojczyźnie, jak 
w ielkim  będzie ono przykładem 
do zjednoczenia w  m iłości całe
go narodu! Bo wszyscy zostaliś
m y stworzeni na obraz Boży, 
w szyscy: rzymskokatolicy. pra
wosławni, ewangelicy, polskoka- 
tolicy, w ierzący i niewierzący; 
wszyscy jesteśmy częścią stw o
rzenia, które Bóg. po obejrzeniu, 
uznał, że jest „bardzo dobre” . 
Prośm y w ięc Boga, prośm y Je
zusa Chrystusa podczas Tygodnia 
M odlitwy, aby i nasze wargi 
przemienił na czyste —  jak za
pow iadał to prorokow i Sofonia- 
szowi —  abyśmy m y także m o
gli w zyw ać imienia Pana i słu
żyć Mu jednom yślnie.

Chrystus-Pantokrator, Ikona z X V I wieku, 
wieś Surowica k. Sanoka



12 stycznia br. odbyło się w Warszawie poszerzone posie
dzenie Zarządu i Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, 
poświęcone zagadnieniu uczestnictwa wiernych w pracy nad 
realizacją założeń programowych rozwoju Polski i umocnie
niu jedności narodu.

W posiedzeniu wzięli udział zwierzchnicy ośmiu Kościołów 
członkowskich Rady, a mianowicie: Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego. Prawosławne
go, Polskokatolickiego, Mariawitów, Baptystów, Metodys- 
tycznego i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. W obra
dach uczestniczyli ponadto działacze duchowni i świeccy tych 
Kościołów.

Zebranie otworzył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. 
prof. dr Witold Benedyktowicz, a referat główny przedstawił 
biskup Tadeusz Majewski, przewodniczący Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego.

W dyskusji wypowiedzieli się zwierzchnicy Kościołów oraz 
rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, niektórzy jej 
profesorowie oraz inni uczestnicy posiedzenia.

Na zakończenie Polska Rada Ekumeniczna uchwaliła orę
dzie, z którego treścią zapoznaliśmy naszych Czytelników w 
poprzednim numerze „Rodziny” . Obecnie przedstawiamy ob
szerne fragmenty referatu bpa T. Majewskiego, zatytułowa
nego „Chrześcijanie w służbie narodu”, w którym referent 
nawiązał do ostatniej sesji plenarnej OK FJN i przedstawił 
zaangażowanie Kościołów zrzeszonych w  PRE na rzecz pa
triotycznej jedności i rzetelnej pracy dla dobra Ojczyzny.

Chrześcijanie w służbie narodu

Referat 
biskupa T. Majewskiego 

na posiedzeniu 
Zarządu i Prezydium 

Polskiej Rady 
Ekumenicznej

Uczestnicy posiedzenia. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: bp M. Rode, 
ks. E. Balakier. ks. A. Pietrzyk, ks. B. Sęk i ks. S. Muchewlcz

„Kościoły Chrześcijańskie zrzeszone w 
Polskiej Radzie Ekumenicznej były i są 
ściśle związane ze swoim narodem, a ich 
wyznawcy, zachowując chrześcijańskie za
sady wiary, są jak najbardziej zaintereso
wani i zaangażowani w rozwoju społecz
no-gospodarczym kraju i w jego coraz lep
szej pozycji międzynarodowej, są związa
ni aktualnymi programami społecznymi, 
zwłaszcza z programem FJN, który to 
program jest programem narodu, a więc 
i członków naszych Kościołów. Chcemy, w 
miarę naszych sił i możliwości, przyczy
niać się do jego pełnej realizacji. Chcemy 
ponadto, wychodząc z założeń ewangelij- 
nych, na swój sposób i dostępnymi nam 
środkami duszpasterskimi wychowywać 
wiernych — tak jak to dotąd czyniliśmy
— w duchu czynnej miłości Ojczyzny, kar
ności obywatelskiej, szacunku dla władz 
państwowych (...). Dla nas, ludzi wierzą
cych, założenia ewangelijne są podstawą 
naszego stosunku do władz. Apostoł Pa
weł poucza: „Władza nie jest postrachem 
dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla 
tych, którzy źle postępują” (Rzym. 13,3).

Chcemy też, nie tylko chcemy, ale stale 
pouczamy i sami jako zwierzchnicy Koś
ciołów staramy się dawać innym dobry 
przykład sumiennej, konstruktywnej i kon
kretnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny. 
Przypominamy i przypominać będziemy, 
że obowiązkiem każdego człowieka jest 
praca: solidna, wydajna, ofiarna. Nie tyl
ko wskazujemy na powiedzenie św. Paw

ła: „Kto nie chce pracować, niechaj też 
nie je” (II Tes. 111,10), ale zwracamy też 
uwagę na przypowieść Jezusa Chrystusa
o talentach, podkreślając konieczność co
raz lepszej pracy i pomnażania wartości 
społecznych narodu.

W trudnym dla nas okresie, zaraz po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, 
władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
zalegalizowały wiele Kościołów i związ
ków wyznaniowych, stworzyły wszystkim 
Kościołom Chrześcijańskim takie same 
warunki działania i rozwoju w nowej, po
wojennej rzeczywistości. Dekrety legaliza
cyjne naprawiły tę niesprawiedliwość, ja

kiej doznawały Kościoły Chrześcijańskie 
w Polsce międzywojennej. Czego bowiem 
nie mogliśmy uzyskać w Polsce pod rzą
dami sanacji, to w Polsce Ludowej i od 
władz Polski Ludowej otrzymały wszy
stkie Kościoły: wolność i równoupraw
nienie. O Polsce Ludowej mówi się, że za
prowadziła na ziemiach polskich ustrój 
sprawiedliwości społecznej, ale i to z te
go miejsca należy z dużym akcentem po
wiedzieć, że zaprowadziła Polska Ludo
wa także sprawiedliwość w stosunkach 
wyznaniowych w naszej ojczyźnie, spra
wiedliwość, jakiej dotąd nie było, a wszy
stkim Kościołom i związkom wyznanio
wym — powtórzmy to jeszcze raz — za
gwarantowała równość (...).



B isk up  T adeusz M a jew sk i, p rz e w o d n icz ą cy  R ad y  S yn od a ln e j K o śc io ła  P o l- 
sk ok a to lie k ie g o , w yg ła sza  w  siedzibie  P o lsk ie j R ad y E k u m en iczn e j re fera t pt. 
, ,C h rześcijan ie  w  słu żb ie  n a ro d u ”

U czestn icy  p osied zen ia  — d u ch ow n i i św ie c cy  dz ia ła cze  ek u m en iczn i

Bracia nasi walczyli i ginęli za Polskę. 
Chwila obecna nie jest mniej znamienna 
niż nasza chlubna przeszłość. Przyświeca 
nam troska o silę i jedność polskiego na
rodu. Patriotyzm duchownych wszystkich 
Kościołów Chrześcijańskich zrzeszonych w 
Polskiej Radzie Ekumenicznej potwierdza 
się zdecydowanym zaangażowaniem yv 
twórcze życie polskiego narodu, potwier
dza się szczerym i głębokim umiłowaniem 
Ojczyzny — nie jakiejś wyimaginowanej 
Polski, jak tego by chcieli niektórzy fan- 
taści, lecz Polski lat czterdziestych, pięć
dziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych X X  wieku, Polski, która cierpia
ła, walczyła przeciw hitlerowskiemu oku

pantowi i która powstała do nowego ży
cia w roku 1944 — jako Polska Rzecz
pospolita Ludowa (...).

Dziś potrzeba czynu, gotowości do ak
tywnego i zaangażowanego uczestnictwa 
we wszystkich poczynaniach i inicjaty
wach zmierzających do realizacji ambit
nych celów społeczno-gospodarczych. Po
trzeba realizacji programu zmierzającego 
do utrzymania i „rozwoju wysokiej pozy
cji Polski w świecie oraz dalszego podno
szenia poziomu życia wszystkich obywa
teli” — jak to czytamy w uchwale Ogól
nopolskiego Komitetu Frontu Jedności 
Narodu. Każdy więc wyznawca Kościołów

Chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej —  duchowny i 
świecki — winien i będzie się angażować 
w pracy społecznej, współpracować z Ko
mitetami Frontu Jedności Narodu, aby w 
ten sposób ze wszystkimi obywatelami bu
dować wspólny dom, naszą Ojczyznę. Ra- 
dzibyśmy widzieć w tej pracy dla dobra 
Polski Ludowej w tej pracy pomagającej 
naszym władzom państwowym w szybkim 
pokonaniu chwilowych i okolicznościo
wych trudności gospodarczych — również 
naszych braci biskupów, kapłanów i 
świeckich Kościoła Rzymskokatolickiego 
w Polsce.

Nie możemy być oderwani od rzeczywis
tości. Żyjemy i żyć będziemy życiem ca
łego narodu. Zdawać musimy sobie spra
wę, że każdy obywatel ma obowiązek 
współdecydowania o problemach dnia co
dziennego. Jeśli nawet kraj nasz chwilo
wo przeżywa pewne trudności, to należy 
też jasno i otwarcie zadać sobie pytanie: 
czy istnieje obecnie na całym globie 
ziemskim jakiś kraj, który nie napotyka 
na trudności?

Nie możemy stać na uboczu, lecz mu
simy i będziemy włączać się do konkret
nej pracy dla Polski w ogóle, a teraz, w 
najbliższym czasie, aby pomóc naszym 
władzom państwowym jak najszybciej i 
jak najlepiej przezwyciężyć aktualne 
trudności. Mamy przecież wielkie możli
wości oddziaływania na nasze otoczenie, 
na nasze środowisko, na nasze parafie, 
zbory i diecezje. I nasze Kościoły zrobią 
to ochoczo i chętnie. Zwrócą też baczniej
szą niż dotąd uwagę na kształtowanie się 
prawidłowych społecznie stosunków mię
dzykościelnych i międzyludzkich w ogóle. 
Mamy obowiązek nie tylko pomagać lu
dziom w dążeniu do doskonałości chrześ
cijańskiej, ale kształtować współżycie 
środowisk, jak również pomagać naszym 
siostrom i braciom dobrze i spokojnie żyć 
oraz skutecznie pracować na co dzień i 
dla dobra nas wszystkich, więc tym sa
mym przecież dla naszej ukochanej Oj
czyzny (...).

My, chrześcijanie zrzeszeni w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, stwierdzić pragnie
my publicznie, że razem z Ogólnopolskim 
Komitetem Frontu Jedności Narodu pro
wadzić chcemy bój o ostateczne zwycięs
two dobra w służbie rozwoju, sprawiedli
wości i jedności społeczeństwa. Dlatego 
ani jedno serce w Polsce wobec tej wiel
kiej ogólnopolskiej sprawy nie może być 
obojętne.

Dziękując za błogosławieństwo dla na
szego kraju — nadal zanosić będziemy 
modły, aby cały naród, niezależnie od 
przekonań światopoglądowych, był zjedno
czony w wysiłkach utwierdzania i po
mnażania osiągnięć Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej w kraju i za granicą, a tak
że w dziele utrwalenia powszechnego po
koju na świecie.

(dalszy ciąg na str. 11)



• 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E 

• 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E 

• 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E 

• 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E®

 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E 

• 
KO

ŚC
IÓ

Ł 
W 

ŚW
IE

CI
E 

®

10

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

BANICJA JEZUITÓW 
Z NIKARAGUY

Prasa zagraniczna podała, 
że rząd Nikaraguy skazał na 
wygnanie jezuitów, którzy 
stanęli w  obronie ludności 
rolniczej tego kraju. Na 5 ty
godni przed tym faktem, o. 
Luis M edrano — w ydawca 
..Information and Docum n- 
lation Service” —  oświadczył, 
ze ludność rolnicza poddawa
na jest represjom , i że w 
kraju gwałcone, są prawa 
człowieka. Z kolei inny je 
zuita, o. FernandD Cardenaj, 
ujawnił, że cała rodziny rol
nicze są poryw ane i zabijane.

Czasy się zmieniają i o jc o 
wie jezuici też.

ARESZTOWANIA 
W REPUBLICE P.A.

A rcybp Canterbury, dr Do
nald Coggan, skierował tele
gram do pr:m iera R -publiki 
Południow ej Afryki, Johna 
Yorstera, w  związku z licz
nymi aresztowaniami ćoKor.a- 
nymi przez tamtejszą policję 
w siedzibach różnych organi
zacji reli ijnych, a zwłaszcza 
w Instytucie Chrześcijańskim 
w Johannesburgu. A rcy 'jp  
Canterbury dowiedział się „z 
konsternacją" o aresztowaniu 
pastora Cedrica Maysona.

..Domagamy się — stwier
dza arcybp Coggan w  depe
szy —  aby sprawa pastora 
M aysona została ponownie 
rozpatrzona lub przynajm niej, 
ażeby zarzuty skierowane 
przeciwko niemu podane zo
stały do w iadom ości publicz
nej” .

NOWE CZASOPISMO 
EKUMENICZNE 

W ERYTREI

W marcu br. ukazało się w 
Asmarze nowe czasopismo 
ekumeniczne o charakterze 
m iędzyw yznaniow ym : w spół
pracują w  nim katolicy i lu
teranie. Czterostronicowy ty
godnik ilustrowany wychodzi 
co niedzielę, zawiera krótkie 
in form acje z życia kościelne
go trzech w spółpracujących 
wyznań, m odlitw y i medyta
cje  religijne oraz fragmenty 
tekstów biblijnych. Czasopis
mo to nie posiada specjalnej 
nazwy i tytułu. Na pierwszej 
stronie umieszczana jest zaw 
sze ta sama ilustracja przed
stawiająca trzech mężczyzn 
trzym ających się za ręce oraz 
nad nimi cytat z Ewangelii 
— „W szyscy jesteście brać
m i” . Czasopismo stanowi w y
nik dziewięcioletniej pracy 
grupy ekumenistów, pod 
przew odnictw em  pastora Em- 
baie Hebtegzy, który od lat 
organizuje w  Asmarze nabo
żeństwa ekumeniczne, studia 
biblijne i spotkania teologicz
ne.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •
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oraz członkow ie: biskup dr
Johannes Vonderach —  rzym 
skokatolicki ordynariusz
szwajcarskiej diecezji Chur, 
ks. dr W. Sigrist —  przew od
niczący Szwajcarskiego
Związku K ościołów  Ewange
lickich, profesor dr C. Meister 
— przedstawiciel Związku 
Z borów  Baptystycznych
Szw ajcarii oraz ks. R. R es- 
mann z K ościoła Chrześcijań- 
skokatolickiego — sekretarz.

Z .ia n y  ew angelista  a m eryk a ń sk i, B illy  G raham  i „n ie b ie sk ie  a n io ły ”  ze 
szw a jca rsk ie g o  ośrod k a  ek u m en iczn ego  w  B ossey

SPOTKANIE W ATENACH

Na program II Kongresu 
W ydziałów  Teologii P raw o
sławnej, który odbył się w 
trzeciej dekadzie sierpnia br. 
w klasztorze Penteli k. Aten, 
złożyło się szereg tematów 
teologicznych. A  oto główne 
tematy obrad: „Teologia a
K ościół i jej realizacja” , „T eo 
logia jako wyraz życia i św ia
domości K ościoła” oraz ..Teo
logia w odnow ie życia koś
cielnego” . W  dyskusji wzięli 
aktywny udział liczni teolo
gow ie radzieccy, jugosłow iań
scy, rumuńscy, bułgarscy, 
francuscy i greccy. Reprezen
towane były poza tym praw o
sławne uczelnie teologiczne z 
Paryża, Bostonu i Nowego 
Jorku. Poruszano m.in. takie 
problem y, jak : „Pow szechność 
i narodow ość” , „Sprawdzanie 
teologii w  praktyce” oraz 
..Ekumeniczność praw osła
w ia” .

OTWARCIE NOWEJ 
KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ 
W  UPPSALI

Prasa zagraniczna ostatnio 
podała, że metropolita praw o
sławny Szw ecji i całej Skan
dynawii Paweł, podlegający 
jurysdykcji Patriarchatu K on
stantynopolitańskiego, dokonał 
otwarcia now ej katedry grec- 
koprawosławnej w  Uppsali. 
Służyć ona będzie wiernym  
K ościoła greckoprawosławne- 
go, zamieszkałym na terenie 
państw skandynawskich. W 
krajach tych żyje 20 tys. osób 
należących do tego Kościoła. 
N owa katedra to dawny koś
ciół luterański, który dostał 
przystosowany do potrzeb ob
rzędów  prawosławnych. W u
roczystości inauguracyjnej 
w zięło udział duchowieństwo 
prawosławne oraz ambasador 
grecki w  Sztokholm ie M. K ap- 
sambelis, a także arcybp lu 
terański w  Szw ecji dr Olof 
Sundby.

Kierowana przez m etropoli
tę Pawła metropolia stanowi 
jednostkę patriarchatu, obej
m ującą Szwecję, Norwegię, 
Danię, Islandię i 8 parafii na 
terenie tych krajów .

RELIGIJNOŚĆ 
MIESZKAŃCÓW KANADY

Jak donoszą ostatnie staty
styki, 1/3 dorosłych K anadyj
czyków  regularnie uczestniczy 
w  nabożeństwach. W yniki tej 
ankiety, przeprowadzonej 
wśród 5 tys. osób wykazały 
spadek liczby regularnie prak
tykujących, która wynosi obec
nie 32 proc. Natomiast jeżeli 
chodzi o rzym skokatolików, to 
liczba ta jest znacznie wyższa 
i w ynosi 51 proc. Na drugim 
m iejscu znajdują się prote
stanci (28 proc.), a na trzecim 
żydzi (13 proc.). 75 proc. an
kietowanych oświadczyło, że 
m odli się regularnie lub od 
czasu do czasu.

ROBOCZE
STOWARZYSZENIE

KOŚCIOŁÓW
CHRZEŚCIJAŃSKICH

SZWAJCARII

Robocze Stowarzyszenie 
K ościołów  Chrześcijańskich 
Szwajcarii ma charakter re
gionalnej organizacji ekum e
nicznej, zrzeszającej następu
jące K ościoły : Starokatolicki, 
Rzym skokatolicki, Związek 
Szwajcarskich K ościołów  e
w angelickich oraz związek 
Z borów  Baptystycznych.
Zgodnie ze Statutem pracami 
organizacji kieruje prezy
dium, składające się z pięciu 
reprezentantów w yżej w y 
m ienionych wyznań. K aden
cja prezydium  trwa dwa la
ta. W  jego skład wchodzili 
dotąd: przew odniczący — b i
skup Leon Gauthier, zw ierz
chnik K ościoła Chrześcijań- 
skokatolickiego Szwajcarii

TEOLOGIA MAŁŻEŃSTWA  
I PROBLEM
MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH

W  prasie rzym skokatolickiej 
ukazała się notatka zatytuło
wana: ..Katolicy i ewangelicy 
uznali nierozerwalność sakra
mentu m ałżeństwa” . Zawiera 
ona streszczenie in form acji 
opublikowanej w  Watykanie, 
a podającej sprawozdanie, że 
15 przedstawicieli Sekretaria
tu ds. Jedności Chrześcijan, 
Światowej Federacji Luterań- 
skiej i Św iatow ego Aliansu 
K ościołów  Reform ow anych w  
czasie spotkania, które odbyło 
się w  W enecji, kontynuowało 
rozpoczęte 5 lat temu rozm o
w y na temat teologii małżeń
stwa i problem u małżeństw 
mieszanych. Komunikat opu
blikow any po zakończeniu 
spotkania podkreśla „sakra
mentalny aspekt małżeństwa 
i jego nierozerw alność” .

Z komunikatu wynika, że 
strona protestancka uznała — 
powtarzany —  „sakram ental
ny aspekt małżeństwa i jego 
nierozerwalność” . To sform u
łowanie, użyte w  kom unika
cie prasy watykańskiej, w y
daje się raczej pobożnym  ży
czeniem, nie zaś stwierdze
niem faktu. Przecież doktry
na protestancka nie uznaje 
małżeństwa za sakrament, a 
w  konsekw encji z zupełnie in
nych pozycji podchodzi do 
problem u nierozerwalności 
małżeństwa.

W śród uczestników spotka
nia w ym ienia się nazwiska 
mons. Charles M oellera — se
kretarza Sekretariatu ds. Jed
ności Chrześcijan, o. Pierre de 
Contensona — dominikanina 
z tegoż Sekretariatu oraz o. 
Gustawa M arteleta —  jezuity 
z Paryża. Ze strony luterań- 
sk ie j: dra Dan Martensena z 
Genewy, dra Hardinga M eye
ra ze Strasburga, dra Dietri
cha Rossela z Tybungi i wresz
cie ze strony Światowego 
Aliansu K ościołów  R eform o
wanych —  pastora R. Smitha 
z G enewy i pastora Daniela 
Vidala z Madrytu. Rzecz w ąt
pliwa, czy pod tak sform uło
wanym komunikatem mogłaby 
bez zastrzeżeń podpisać się 
strona protestancka uczestni
cząca w  spotkaniu.
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Chrześcijanie w służbie narodu
(dalszy ciąg referatu biskupa T. Majewskiego)

W dniu 22 grudnia ub. r. w  W arszawie 
odbyła się plenarna sesja Ogólnopolskiego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu. Sesji 
przew odniczył prof. Henryk Jabłoński, prze
w odniczący Rady Państwa, który też w ygło
sił referat pt, „Patriotyczna jedność i rzetel
na praca warunkiem dalszego rozw oju  P ol
ski i pom yślności Polaków ” . W referacie tym 
m ówca podkreślił dorobek społeczno-gospo
darczy Polski oraz zw rócił uwagę na te dzie
dziny życia społecznego i ekonom icznego na
szego kraju, które w inny być przejawem  
wzm ożonej działalności ogniw  Frontu Jed
ności Narodu, aby Polska była silna, a każ
demu Polakowi żyło się lepiej i dostatniej.

W szerokiej dyskusji, w  której zabrali głos 
przedstawiciele stronnictw politycznych, ro
botnicy i rolnicy, pracow nicy nauki i tw órcy 
kultury, reprezentanci organizacji m łodzie
żowych i kobiecych, przedstawiciele stowa
rzyszeń rzym skokatolickich oraz przedstawi
ciel naszego środowiska ekumenicznego, pod
kreślano patriotyczną jedność wszystkich P o
lek i Polaków, którym droga jest nasza O j
czyzna, i konieczność umacniania tej jednoś
ci i pogłębiania m iłości do Polski Ludowej. 
Zabierając głos w  dyskusji wyrazili też peł
ną gotowość do zaangażowanego, aktywnego 
i skutecznego uczestnictwa we wszystkich 
inicjatyw ach i przedsięwzięciach gwarantu
jących efektywną realizację celów  społeczno
-gospodarczych w nadchodzących latach.

Ogółem w  dyskusji nad w ygłoszonym  refe
ratem prof. dra Henryka Jabłońskiego za
brało głos dwudziestu trzech m ów ców , repre
zentujących wszystkie warstw y naszego spo
łeczeństwa. W  tych wystąpieniach działaczy 
Frontu Jedności Narodu, jak i zaproszonych 
gości przebijała troska o dobro kraju, o. spo
łeczny nadzór, obywatelską więź, solidarność 
i poszanowanie prawa. Z dużym zadow ole
niem i satysfakcją uczestnicy sesji słuchali 
meldunków i raportów  o dobrze w ypełnio
nych obowiązkach w obec narodu i Państwa 
Polskiego. W przem ówieniach podkreślano 
również dobry klimat panujący w  Polsce Lu
dow ej dla ludzi rzetelnej pracy. Z zadow o
leniem wysłuchano w ypow iedzi ludzi m ło
dych, świadczących o aktywnym ich zaanga
żowaniu w  to wszystko, co się dziś w  Polsce 
tworzy oraz podziwiano ich za odporność w o
bec zjaw isk w rogich dla naszej Ojczyzny.

Dyskutanci w iele uwagi poświęcili roli i 
znaczeniu rodziny, w ychow yw aniu  dzieci i 
poszanowaniu domu rodzinnego. Z dużym na
ciskiem podkreślano pow ody do narodowej 
dumy i patriotycznej jedności, a służbę dla 
Ojczyzny traktowano jako najnormalniejszą 
pow inność wszystkich obywateli. W  przem ó
wieniach przejawiał się entuzjazm i z tego 
powodu, że kraj nasz z każdym rokiem  staje 
się piękniejszy, zasobniejszy, a jego rola i 
znaczenie w zrastają również na arenie m ię
dzynarodowej. Z w ielkim  zadowoleniem  
stwierdzono, iż na naszych oczach kształtuje 
się polska szkoła samodzielnego myślenia, su
werennego działania i mądrych decyzji, szko
ła realizmu narodowego i poczucia odpow ie
dzialności. Podkreślano)* iż cały wysiłek i peł
ne zaangażowanie prawnych obywateli idzie 
w  tym kierunku, aby wszyscy w  Polsce zro
zumieli, co służy ku jedności, pokojow i, ku 
budowaniu Ojczyzny. Z poczuciem  obyw atel
skiej odpowiedzialności poszczególni m ów cy 
podkreślali, że Polska Rzeczpospolita Ludo
wa to tw órcze dzieło w ysiłku i pracy całego

Prezes PRE ks. W . Benedykiowicz

narodu, to w spólny wkład ludzi wierzących 
i niewierzących, którzy w łączyli się w  biejs 
wydarzeń służących ogólnemu dobru narodo
wemu.

W dyskusji nie zabrakło też głosu o fic ja l
nego reprezentanta Polskiej Rady Ekume
nicznej. Przem ówił ks. prof. dr Witold Be- 
nedyktowicz, prezes Rady. Prasa codzienna 
ograniczyła się tylko do podania nazwiska 
cenionego przez nas wszystkich m ówcy, dla
tego pozwalam y sobie na zacytowanie ob 
szernego fragmentu w ypow iedzi prezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

„Po głosach techników i technologów 
przyszła kolej na głos teologa, po wy
stąpieniach ekonomistów mam przemó
wić jako ekumenista, po przedstawicie
lach środowisk rzymskokatolickich mam 
mówić w imieniu środowiska chrześci
jańskiego, w imieniu Polskiej Rady 
Ekumenicznej, która jest społecznością 
prawosławnych, protestantów i katoli
ków (jakkolwiek nie rzymskich katoli
ków). Chciałbym sięgnąć do źródła in
spiracji tego środowiska, do Ewangelii, 
gdzie znajdujemy takie słowa: „Jesteś
my sługami bezużytecznymi, bo wyko
naliśmy to, co do nas należało” . W  tłu
maczeniu na język współczesny i świec
ki znaczy to: nie mamy zasług, jeśli 
spełniliśmy swój obowiązek. Trzeba iść 
dalej, trzeba zrobić jeszcze jeden i jesz

cze jeden krok, trzeba przekroczyć gra
nice obowiązku. Jesteśmy realistami, bo 
chcemy zrobić więcej, chcemy dokonać 
czegoś więcej niż nam wyznacza obo
wiązek, winniśmy oddać społeczeństwu 
więcej, niż wzięliśmy sami oraz winniś
my wzbogacać skarbiec wspólnych 
wartości.

Drogę do tego celu wyznacza praca. 
Są dwa rodzaje podejścia do pracy: je
den wyznacza pracy jako cel zaspoko
jenie elementarnych potrzeb człowieka. 
Drugi, a jest to nasza, polska właści
wość, odkrywa w pracy swoistą roman
tykę i piękno. To nasz wielki nauczy
ciel Norwid wskazywał na nierozerwal
ny związek pracy i piękna. Słyszeliśmy 
w dzisiejszym referacie słowa Staszica. 
To był wielki romantyk Oświecenia. 
Był on syntezą postawy romantycznej 
i oświeceniowej, był cn człowiekiem 
wielkiej pracy. Pozostawił po sobie 
wielką spuściznę. St?szic to ogniwo w 
wielkiej tradycji sięgającej daleko 
wstecz aż do Ostroroga. Innym wielkim 
ogniwem w tym łańcuchu tradycji jest 
Andrzej Frycz-Modrzewski, autor dzie
ła „O poprawie Rzeczypospolitej” . Dziś 
Modrzewski mógłby zatytułować swoje 
dzieło —  „O doskonaleniu Rzeczypospo
litej” . To dzieło pisze obecnie cały na
ród. To my wszyscy jesteśmy współ
autorami dzieła „O doskonaleniu Rze
czypospolitej” . Wszyscy piszemy je 
wspólnie, bo doskonalenie to postęp, to 
proces, który wciąż idzie naprzód. 
Wszyscy uczestniczymy w tym proce
sie przez pracę, wartości duchowe, któ
re staramy się pomnażać, przez jedność. 
Tak, jedność też jest procesem (...).

Polska Rada Ekumeniczna troszczy 
się o jedność chrześcijan w skali kraju, 
w skali kontynentu, w skali całego 
świata. Ta nasza jedność nie jest wiel
kością zamkniętą, wysiłki dla jej osiąg
nięcia trwają, ta jedność jest procesem. 
Mamy doskonalić i wzbogacać jedność 
narodu. Jesteśmy zjednoczeni w tym 
dążeniu. Idziemy naprzód. Niewiele dni 
dzieli nas od początku Nowego Roku, 
nowego okresu w naszym życiu i pracy. 
W  imieniu Polskiej Rady Ekumenicz
nej pragnę życzyć Ogólnopolskiemu Ko
mitetowi Frontu Jedności Narodu, prag
nę życzyć wszystkim obecnym w tej 
sali, najlepszych osiągnięć w pracy. W  
tym marszu naprzód niech nam myślą 
przewodnią będzie hasło dzisiejszego 
zgromadzenia: „Patriotyczna jedność i 
rzetelna praca warunkiem dalszego roz
woju i pomyślności Polaków”.
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Odpowiedzi prawnika

Urlopy i inne przerwy w wykonywaniu pracy 
związane z macierzyństwem

Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze 
wydane na jego podstawie przewidują na
stępujące przerwy w świadczeniu pracy 
związane z macierzyństwem pracownicy:
1) urlopy macierzyńskie,
2) urlopy na prawach urlopu macierzyń

skiego,
3) urlopy bezpłatne na opiekę nad dzieć

mi do lat 4,
4) przerwy opiekuńcze różnego rodzaju,
5) zwolnienia na badania lekarskie zwią

zane z ciążą pracownicy.
Każda z wymienionych przerw w wy

konywaniu pracy ma do spełnienia inne 
zadania. Łączy je jednak wspólny cel. 
którym jest ułatwienie kobiecie łączenia 
obowiązków zawodowych z jej obowiąz
kami macierzyńskimi.

Urlopy macierzyńskie — spośród w szyst
kich przerw  w  w ykonyw aniu pracy speł
niają rolę podstawową. M ają one na celu 
um ożliwienie kobiecie niewykonywania 
przez nią pracy w  okresie poprzedzają
cym  urodzenie dziecka, jak również zre
generowanie sił po przebytym porodzie, 
a także um ożliwienie osobistego spraw ow a
nia opieki nad dzieckiem w  pierwszym 
okresie jego  życia. Praw o do urlopu m a
cierzyńskiego przysługuje pracow nicy w 
razie każdego porodu, a w ięc porodu w 
norm alnym  terminie, jak i w  razie po
rodu niewczesnego (5— 6 miesiąc ciąży) 
oraz porodu przedwczesnego (7— 9) m ie
siąc).

Zgodnie z art. 180 kodeksu pracy urlop 
macierzyński przy pierwszym porodzie 
wynosi 16 tygodni, a przy każdym na
stępnym 18 tygodni. Natomiast przy uro
dzeniu więcej niż jednego dziecka przy 
jednym porodzie przysługuje 26 tygod
niowy urlop macierzyński.

Za czas urlopu macierzyńskiego przy
sługuje pracow nicy zasiłek macierzyński 
i jednorazow y zasiłek porodowy. W yso
kość zasiłku m acierzyńskiego równa się 
100°'o wynagrodzenia pracownicy. Zasady 
obliczania w ysokości zasiłku m acierzyń
skiego oraz okresu za jaki ten zasiłek 
przysługuje zostały określone w  ustawie 
z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w  razie choroby i m acierzyństwa (Dz. U. 
nr 47, poz. 280) oraz rozporządzeniu m i
nistra pracy, płac i spraw socjalnych z 
30 grudnia 1974 r. w  sprawie obliczania 
zasiłków z ubezpieczenia społecznego w  
razie choroby i m acierzyństwa (Dz. U. 
nr 51, poz. 336). Praw o do zasiłku m acie
rzyńskiego przysługuje kobiecie, która 
urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na 
w ychow anie i w  związku z tym korzy
sta z urlopu macierzyńskiego, bez w zglę
du na staż pracy. Do urlopu m acierzyń
skiego, a w ięc i do zasiłku m acierzyń
skiego, ma praw o również kobieta, która:
1) urodziła dziecko lub przyjęła dziecko 
na w ychow anie w  okresie korzystania z 
urlopu bezpłatnego udzielonego w  zw iąz
ku z w ychow aniem  m ałego dziecka,
2) urodziła dziecko po ustaniu zatrudnie
nia w  związku z likw idacją zakładu pra
cy, albo też rozwiązanie um ow y o pracę 
nastąpiło z naruszeniem przepisów pra
wa, a pracow nica otrzymała z tego tytułu 
odszkodowanie.

Zasiłek porodowy, wprowadzony, z 
dniem 1 stycznia 1976 r„ przysługuje ko
biecie, która w czasie pozostawania w sto
sunku pracy urodziła dziecko lub przy
jęła dziecko na wychowanie jak również 
w przypadku urodzenia dziecka (wzięcia 
na wychowanie) w czasie przebywania 
przez pracownicę na urlopie bezpłatnym 
w związku z wychowywaniem małego 
dziecka.

Zasiłek porodow y w ypłaca się w  w y
sokości 3-krotnego zasiłku rodzinnego 
otrzym ywanego na urodzone (przyjęte na 
wychowanie) dziecko. Ustawa z 17 grudnia
1974 r. określa najniższą wysokość zasił
ku porodow ego na kw otę 500 zł.

Urlopy na prawach urlopu macierzyń
skiego. Urlop na prawach urlopu m acie
rzyńskiego przysługuje pracow nicy, która 
przyjęła dziecko na w ychow anie i w y
stąpiła do sądu opiekuńczego z w nio
skiem o wszczęcie postępowania w  spra
wie przysposobienia dziecka, o ile tylko 
przyjęcie dziecka na w ychow anie nastą
piło przed ukończeniem  przez nie p ierw 
szego roku życia. Urlop taki jest jednak 
krótszy niż urlop macierzyński i wynosi 
14 tygodni, z tym że nie może on trwać 
dłużej niż do chw ili ukończenia przez 
dziecko 4 miesięcy życia. Urlop ten w y 
nosić musi jednak co najm niej 4 tygodnie,

skoro z urlopu 4 tygodniowego ma praw o 
korzystać pracownica, która przyjęła na 
wychow anie dziecko p o  osiągnięciu przez 
nie 4 miesięcy życia, o ile tylko nie ukoń
czyło ono jeszcze w  tym czasie p ierw 
szego roku życia.

Za cały okres urlopu na prawach urlo
pu macierzyńskiego pracownicy przysłu
guje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia 
społecznego.

Urlopy bezpłatne. Długotrwałą przerwę 
w  świadczeniu pracy związaną z m acie
rzyństwem pracow nicy jest jest urlop bez
płatny na opiekę nad m ałym  dzieckiem. 
Uprawnienia do tych urlopów  przewiduje 
art. 186 kodeksu pracy oraz obow iązująca 
nadal uchwała nr 13 Rady M inistrów z 
14 stycznia 1972 r. w  sprawie urlopów  
bezpłatnych dla kobiet w ychow ujących 
małe dzieci (MP nr 5, poz. 26).

W  myśl cyt. uchw ały zakład pracy obo
wiązany jest udzielić na żądanie pracow 
nicy zatrudnionej w  tym zakładzie co 
najm niej 12 m iesięcy —  po zakończeniu 
przez nią urlopu macierzyńskiego —  nie
przerw anego urlopu bezpłatnego w  w y 
miarze do 3 lat, w  celu um ożliwienia jej 
sprawowania opieki nad dzieckiem, naj
dłużej jednak do ukończenia przez nie 
4 lat życia. Czas trwania urlopu bezpłat
nego zostaje w liczony do okresu pracy

w arunkującego wym iar urlopu w ypoczyn
kow ego oraz w  wym iarze łącznym  — nie 
przekraczającym  6 lat —  do stażu rento
w o-em erytalnego.

Przepisy uchw ały nr 13 RM  również 
stwarzają korzystną sytuację dla pracow 
nic pow racających do pracy po zakoń
czeniu urlopu bezpłatnego. N abywają one 
bow iem  praw o do urlopu w ypoczynko
w ego z dniem 1 stycznia roku kalendarzo
w ego następującego po roku, w  którym 
podjęły zatrudnienie po zakończeniu urlo
pu bezpłatnego, co oznacza, że nie muszą 
oczekiw ać pełnego roku na nabycie tych 
uprawnień.

Tzw. przerwy opiekuńcze. Ustawodawca 
zalicza do nich: przerw y na opiekę nad 
dzieckiem  do lat 14 w  okresie jego choro
by, przerw y na opiekę nad dzieckiem do 
la t 8 w  razie przejściow ego braku innej 
opieki oraz przerw y związane z samym 
faktem  w ychow ywania dziecka wr wieku 
do lat 14.

W pierwszym  przypadku okolicznością 
uzasadniającą usprawiedliwienie nieobec
ności jest choroba dziecka do lat 14, w y
magająca sprawozdania przez pracow ni
ka osobistej opieki. Zachodziło wówczas, 
gdy brak jest w e wspólnym  gospodarst
wie dom ow ym  innej osoby, która m ogła
by tę opiekę zapewnić. Jeżeli chorym  jest 
dziecko do lat 2, to uznaje się, że spra
w ow anie osobistej opieki nad nim jest 
niezbędne, nawet w ówczas, gdy znajdują 
się inne osoby.

Świadczeniem należnym za okres nie
obecności w pracy z wym. powodu jest 
zasiłek opiekuńczy, który może być wy
płacany pracownikowi nie dłużej niż 
przez 60 dni w ciągu roku, a wysokość 
jego odpowiada 100 proc. wynagrodzenia.

Do przerw  opiekuńczych zalicza się też 
przerw y w  w ykonywaniu pracy spow odo
w ane koniecznością zapewnienia osobistej 
opieki zdrowem u dziecku do lat 8 w  przy
padku przejściow ego braku opieki nad 
nim ze strony osoby stale opiekującej się 
dzieckiem. Za czas nieobecności w pracy 
z tego tytułu przysługuje zasiłek opie
kuńczy, odpow iadający 100 proc. w yna
grodzenia pracownika. Przysługuje on nie 
dłużej niż 60 dni w  roku kalendarzowym, 
przy  czym okresy nieobecności w  pra
cy  z pow^odu konieczności zapewnienia 
opieki zdrowem u dziecku do lat 8 su
m ują się z okresami nieobecności z pow o
du sprawowania opieki nad chorym  dziec
kiem do lat 14 oraz innymi chorymi 
członkami rodziny.

Trzecim  rodzajem  przerw  opiekuńczych 
są przerw y w  w ykonyw aniu pracy z ty
tułu samego w ychow ania co najm niej jed 
nego dziecka do lat 14. Pracownicom , a 
także pracownikom  przysługuje zw olnie
nie od pracy na 2 dni w  ciągu roku (mo
gą to być 2 dni kolejne) z zachowaniem 
praw a do pełnego wynagrodzenia.

Zwolnienia na badania lekarskie związa
ne z ciążą. Kodeks pracy w  art. 185 § 2 
nakłada na zakład pracy obow iązek udzie
lania takich zezwoleń, jeżeli badania le
karskie nie m ogą być przeprowadzone po
za godzinami pracy.

Zwolnienia z reguły obejm ują część 
dnia pracy. W  razie jednak potrzeby (np. 
badania przeprowadzane są w  innej m ie j
scowości) zakład pracy może udzielić 
zwolnienia na cały dzień pracy.

Za czas zwolnień na badania lekarskie 
związane z ciążą pracownicom  przysłu
guje pełne wynagrodzenie.
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Bolesław Prus znów w stolicy

Warszawa składa hołd 
wielkiemu pisarzowi

,,Dzień (...) nie odznaczał się żadną 
osobliw ością ani w Warszawie, ani w  na
turze. Tu i ówdzie na ulicy kłębił się 
kurz wznieciony miotłami stróżów, doroż
ki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały 
się bez powodu, a nieskończony potok 
przechodniów ciągnął się w  jedną i dru
gą stronę chyba po to, ażeby utrzym y
wać ruch w  mieście. Niekiedy pod ścia
ną dom ów  przesuwali się ludzie obdar
ci, skuleni, z rękami wbitym i w rękawy, 
jakby to był nie czerwiec, ale styczeń. 
Czasem na środku ulicy przewinął się 
chłopski w ózek napełniony blaszanymi 
konwiami, a przew ożony przez zuchowatą 
babę w  granatowym kaftanie i czerwonej 
chustce na głowie. Wszystko to roiło się 
między dw om a długimi ścianami kam ie
nic pstrej barwy, nad którymi górowały 
wyniosłe fronty świątyń. Na obu zaś koń
cach ulicy, niby pilnujące miasta szyld
wachy, wnosiły się dwa pomniki. Z jed 
nej strony król Zygmunt, stojący na o l
brzymiej świecy, pochylał się ku Bernar
dynom, w idocznie pragnąc coś zakom uni
kować przechodniom. Z drugiego końca 
nieruchom y Kopernik, z nieruchom ym 
globusem w  ręku, odw rócił się tyłem do 
słońca, które na dzień w ychodziło spoza 
domu Karasia, w znosiło się nad pałac To^ 
warzystwa Przyjaciół Nauk i kryło się za 
dom Zam oyskich jakby na przekór a fo
ryzm ow i: „W strzym ał słońce, wzruszył
ziem ię” .

Tak oto nam alował warszawskie K ra
kowskie Przedmieście Bolesław Prus w 
„L a lce” (tom II, rozdz. 1). Na tej w ła
śnie ulicy, pod nr 7 mieścił się słynny 
sklep „J.M incel i S. W okulski” , tam też 
w oficynie zam ieszkiwał były żołnierz 
kampanii węgierskiej —  Ignacy Rzecki. 
W 1952 roku Księgarnię Naukową, która 
zajęła powierzchnię sklepu W okulskiego, 
nazwano im. Bolesława Prusa. Przynaj
mniej w  ten sposób upam iętniono zw ią
zek W arszawy z powieścią, której ona jest 
współbohaterką. To właśnie tutaj, po 
Krakowskim  Przedmieściu bardzo często 
przechadzał się Prus, odwiedzał redakcje, 
sklepy, spotykał znajom ych. Ten skrom 
ny, niepozorny człowiek, najbardziej w ar
szawski z warszawskich pisarzy, był 
przez wszystkich znany i szalenie łubia
ny. Jego życie i twórczość były nierozer- 
wanie związane z Warszawą. Spędził bo 
wiem w  tym mieście 45 lat życia.

Dzień 15 stycznia 1977 roku zapisał się 
głęboko w  pamięci wszystkich w arszawia
ków. W 130 rocznicę urodzin w ielkiego 
pisarza, przy ul. K rakowskie Przedmieście 
stanął jego pomnik. Na długo przed roz
poczęciem  uroczystości odsłonięcia w okół 
placyku grom adziły się tłumy ludzi. O 
godz. 12 nastąpił wzruszający m om ent — 
prezydent m.st. W arszawy, Jerzy M ajew 
ski, dokonał uroczystego odsłonięcia pom 
nika Bolesława Prusa. Pod pom nikiem 
złożono wiele w ieńców . W uroczystości 
wzięło udział w iele osobistości życia kul
turalnego, politycznego i społecznego sto
licy. Z wiązankami kw iatów  przyszli też 
zwykli mieszkańcy stolicy, ludzie starsi i 
młodzież, aby oddać hołd swemu ulu
bionemu pisarzowi. Pan Prus znów pow ró
cił do Warszawy, na sw oje ulubione K ra
kowskie Przedmieście.

Data i m iejsce  urodzenia Aleksandra  
Głowackiego, herbu Prus 1, syna ofi
cjalisty w obszarniczym  m ajątku, i A po
lonii z Trem bińskich były przez długi 
czas przedm iotem  sporu. Istniała b o 
wiem  sprzeczność m iedzy m etryką  pisa
rza a protokołem  rady fam ilijnej. W  re 
zultacie p rzyjęto , że urodził s ię  on w 
H rubieszowie 20 sierpnia 1847 r.

Gdy mial 3 lata — stracił m atkę, a w 
w ieku 9 lat został całkow itym  sierotą — 
um arł bow iem  o jc iec . W ychow aniem  ma
łego Aleksandra zajela się najpierw  
babka m ieszkająca w Puławach, M ar- 
cjanna Trem bińska, a następnie ciotka, 
która zabrała go do Lublina. Naukę 
szkolną rozpoczął w r. 1857 w Powiato
w e j Szkole Realnej, przy Gimnazjum  
Gubernialnym  w Lublinie, następnie 
•uczęszczał w  latach 1861'62 do szkoły  
pow iatow ej w  Siedlcach, ponieważ op ie 
kę nad nim przejął starszy brat Leon, 
który  właśnie ukończył studia filozoficz
ne na U niw ersytecie K ijow skim . W  r. 
1862 63 A leksander uczęszczał do gimna
zjum  w Kielcach, gdzie brat jego zo 
stał nauczycielem . W  nieznanych bliżej 
okolicznościach m łody A leksander prze
rwał naukę i znalazł się w szeregach  
pow stańczych Jesienią roku  1866. po 
ukończeniu liceum  w Lublinie, w yjechał 
na studia do W arszawy, gdzie zapisał 
się na wydział fizyko-m atem atyczny  
Szkoły G łów nej. Szkolę tę opuścił w  
1869 r. z przyczyn  dotąd nie loyjaśnio- 
nych — tak samo jak nie ukończył In
stytutu R olniczo-Leśnego w Puławach. 
W poszukiwaniu zarobków  natrafił na 
pracę literacką, k tórej nigdy nie zam ie
rzał się pośw ięcić. Długo i pracow icie 
term inował jako dziennikarz, nim spró
bow ał sw ych  sił w zakresie literatury. 
Rów nocześnie doskonalił sw oją  techni
kę pisarską. Pisał on  ..K roniki”  tyg od 
niow e i m iesięczne  — obejm ują one 20 
tom ów .

W 1882 r. na p rop ozycję  Stanisława 
K ronenberga objął redakcję ..Nowin” , 
którą pragnął zasadniczo zreform ow ać i 
nadać je j  charakter ..obserwatorium  
s p o ł e c z n e g o W ypow iedzi publicystyczne  
Prusa spotkały się jednak z ostrą k ry 
tyką  w różnych  obozach politycznych. 
Ódtąd w yraźnie zw rócił sw oje zaintere
sowanie ku literaturze. Dalej kon tynuo
wał sw oje kroniki w ,,K urierze War
szaw skim ” , a potem  zam ieszczał je  w 
..K urierze Codziennym ”  W  ostatnich la
tach życia  zasilał kronikam i Tygodnik  
Ilustrow any” . Ale rów nocześnie jako je  
den z najbardziej popularnych i p oczyt
nych  pisarzy pisuwal do najrozmaitszych  
czasopism , wszędzie gdzie go proszono
o współpracę.

W 1875 r. B. Prus ożenił sżę z Oktawia 
Trem bińską. N ow elistyczny dorobek  
Prusa — oraz jeg o  felieton y  — stanowiły 
św ietne przygotow anie do jego  w ielk iej 
tw órczości pisarskiej. N ajsłynniejsze vo - 
luieści Prusa, t o :  ..P laców ka”  (1885)
..Lalka”  (1887—1889). ..Em ancypantki”
(1891—1893). ..Faraon" (1895—1896) i „D zie
c i”  (1907—1908).

Okres w ielk iej popularności Bolesława  
Prusa. który w brew  sw ym  zamiarom  
stał się osobistością  znaną i reprezen ta
tywną dla W arszawy, to rok 1897. kiedy  
to  Prus obchodził sw ój skrom ny jubi
leusz 25-lecia pracy p isarskiej. B ył on 
w tedy bohaterem  odczytów  publicznych, 
patronem  wielu poczynań literackich i 
nieliterackich. Sam zaś nie lubił pu
blicznie w ystępow ać i w yraźnie tego  
unikał. Brzem ię popularności ciążyło  
Prusowi, ponieważ pochłaniało bezcenny  
dla niego czas i n iszczyło jego  coraz 
bardziej nadwątlone siły. N iedokończo
na, ostatnia pow ieść Prusa — to ..Prze
m iany”  (1911—1912). Zmarł 19 maja 1212 r. 
w  W arszawie.

Postać pisarza —  odlana w  brązie — 
waży 2 tony i m a 3,60 m wysokości. 
Ustawiono ją  na niew ielkiej granitowej 
płycie. Bolesław Prus, z lekko pochyloną 
głową, z założonymi do tyłu rękami, stoi 
wsparty na sw ej nieodłącznej laseczce. 
Twórcą pomnika jest ceniona rzeźbiarka 
Anna Kamińska-Łapińska. Skromnym 
człowiekiem  był ten znakomity pisarz —■ 
i właśnie tę charakterystyczną cechę od
daje w pełni jego pomnik.

Warszawa jest teraz zupełnie innym 
miastem niż za czasów autora „L alki” . 
Ale odbudow ano trakt królewski, którego 
obrazy tyle miejsca zajm ują w  tej po
wieści. Jest hotel „E u rp ejsk r —  znany 
Prusowi. Na miejscu zaś budynków, w 
których mieścił się ongiś „K urier W ar
szawski” — teraz jest skwrer. na którym 
właśnie stanął pom nik Bolesława Prusa.

„Lalka”  —  dziewiętnastowieczny w ize
runek Warszawy, z kronikarską dokładno
ścią zarejestrowała wydarzenia kilku lat 
historii stolicy. Pow ieść ta stała się jakby 
monografią autora. Przecież w  przeży
ciach, rozmyślaniach, w  całej strukturze 
wewnętrznej pięknie oddanej na łamach 
książki postaci Stanisława Wokulskiego, 
łatwo można odnaleźć samego pisarza.

Bolesław Prus pisywał także „Obrazki 
W arszawskie”  — ogłoszone w  „Kurierze 
W arszawskim”  w  1874 r. Stanowią one 
ciekawy szkic obserw acji pisarza, który 
potrafił uchw ycić i odtworzyć niepow ta
rzalny klimat i krajobraz Warszawy. Nie
powtarzalna jest też forma „K ronik” — 
odnotow ujących na żyw o wszystko to, co 
było wydarzeniem dnia, o czym m ówiono 
i o czym należało poinform ow ać szeroką 
opinię publiczną. Popularyzowano tam 
imprezy, różnego rodzaju inicjatyw y, 
kształtowano opinię publiczną przez dy
skredytowanie występków  i apoteozę 
cnót. Powstały z nich małe arcydzieła w y
powiedzi publicystycznej.

Bolesław Prus zmarł w  W arszawie 19 
maja 1912 roku. Pogrzeb jego stał się 
wielką m anifestacją całego społeczeństwa, 
żegnającego tego, „który był sercem 
serca” .

I dzisiaj, kiedy Prus spogląda kam ien
nymi oczami na sw oje ukochane miasto, 
wzruszenie opanow uje wielu najstarszych 
mieszkańców stolicy. W wielu oczach za
błysły łzy, bo  przecież „zawsze w ierzyli
śmy, że Jego pom nik stanie w  Warsza
wie... i doczekaliśm y się tej chwili. Bo 
Prus w  latach naszej młodości był tym, 
kim teraz dla m łodzieży jest... bo ja wiem 
k to? ’ ’

W przeddzień 32 rocznicy wyzwolenia 
Warszawy, stolica złożyła hołd swemu 
wielkiemu i niezapomnianemu pisarzowi. 
Witaj, panie Bolesławie, w  W arszawie!

MARIA MARS
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RELIGII

Dom na piasku
Ż yjem y w  czasie tak szybkiego 

rozw oju budownictwa, jakiego 
nie znają m inione tysiącletnie 
dzieje naszego państwa. Cała Pol
ska jest w łaściwie jednym  w iel
kim placem  budowy. Powstają 
autostrady, szlaki kolejow e, huty, 
cementownie, elektrownie, zapo
ry, tysiące dom ów i w ieżow ców  
mieszkalnych. Patrzymy z podzi
w em  na ludzi w  roboczych kom 
binezonach. Oto operator olbrzy
miego dźwigu, siedzący w  m aleń
kiej kabinie jak  ptaszek w  gnieź- 
dzie um ocowanym  w ysoko w  ko
ronie drzewa, podaje coraz to 
w yżej i wyżej materiały budow 
lane lub całe elementy konstruk
cji, precyzyjnie m anipulując dłu
gą łapą stalowego podnośnika. 
Podane elementy zmieniają się w 
konstrukcję nośną i ściany now e
go domu dzięki w prawnym  dło
niom, m istrzów budowlanych, któ
rzy pod czujnym  okiem  inżynie
rów  realizują wcześniej opraco

wane plany. Dom rośnie w górę 
niby babka drożdżowa. Godzina
mi można obserw ow ać twórczy 
w ysiłek i mistrzowskie zdolności 
budowlanych. W łaśnie podczas 
takich obserw acji już w  sercach 
dziecięcych rodzi się pragnienie, 
by zostać konstruktorem w ieżow 
ców, lub inżynierem, który w  
przyszłości nakreśli jeszcze 
śmielsze plany gigantycznych fab
ryk, miast i osiedli.

W  czasach, gdy na ziemi żył 
Pan Jezus, sztuka budowlana nie 
znała maszyn, nie używała żela
za ani cementu. Domy i pałace 
wznoszono z kamienia lub cegły. 
Część tych budow li przetrwałych 
do dnia dzisiejszego urzeka ogro
mem i pięknem. Starożytna sztu
ka budowlana była inna, ale nie 
gorsza od naszej. Kto oglądał za
bytki budow nictwa Egiptu, Ba
bilonu, Grecji czy Rzymu chyli 
czoło przed myślą i trudem 
człowieka, który w znosił piram i
dy, kolumny, bazyliki, wodociągi, 
świątynie. W  Palestynie nie było 
zbyt w ielkich budowli, ale świą
tynia w  Jerozolimie, pałac kró
lewski, czy siedziby namiestni
ków  cesarskich i twierdze w o j
skowe dawały w łaściw e świa
dectwo dla kunsztu i zdolności 
ówczesnych budowniczych.

Chrystus Pan zapewne z w iel
kim zainteresowaniem przyglądał 
się pracom murarzy. W obrób
ce drzewa sam był mistrzem nad 
mistrze, bo  święty Józef nauczył 
go wszelkich tajników  pracy c ie 
sielskiej. Być może pracował przy 
wznoszeniu niejednego domu w  
Nazarecie i okolicy od zakłada
nia podwalin aż do w ieńczącej 
dzieło w ięźby dachu, w  każdym 
razie drewniane elementy używ a
ne podczas budow y nabierały

w łaściwego kształtu pod piłą i 
siekierą Jezusa. Pan Jezus znał 
się doskonale na budow ie domów. 
Dał temu wyraz w  czasie publicz
nej nauki, kiedy to zaczerpniętymi 
z codziennego życia obrazami 
skutecznie wyjaśniał sprawy du
chowe, nadprzyrodzone. Jezus 
wiedział doskonale, gdzie i na ja 
kim podłożu można stawiać do
my. Podkreślam to z naciskiem, 
bo jak później zobaczym y, znajdą 
się nawet wśród bardzo zacnych 
i mądrych ludzi tacy, którzy sa
mi wierzą i innych usiłują prze
konać, że Jezus —  W ielki Bu
dow niczy K ościoła postawił zrę
by K rólestwa Bożego na czło 
wieku. Człowiek zmienny, grzesz
ny i śm iertelny ma być stałym 
gruntem, na którym  Zbaw iciel 
wzniesie wieczny, niezniszczalny, 
święty i nadprzyrodzony K oś
ciół? A leż to nieporozum ienie i 
poddawanie w  wątpliw ość roz
sądku Boskiego Konstruktora! W 
przyszłym tygodniu przekonamy 
się ,na jakim gruncie zamierza 
Jezus zbudow ać sw ój Kościół.

Zastanówm y się jeszcze nad 
bardzo ciekawym  porównaniem , 
w  którym Zbaw iciel dzieli słu
chaczy na dwie grupy w  zależ
ności od tego, jak ustosunkowują 
się do Jego nauki. Jedną grupę 
uosabia mąż mądry, a drugą głu
pi. Pan Jezus uczy: „N ie każdy, 
kto do mnie m ów i: Panie, Pa
nie, w ejdzie do K rólestwa Nie
bios, lecz tylko ten, który pełni 
w olę O jca mego, który jest w 
niebie. W ow ym  dniu wielu rni 
pow ie: Panie, Panie, czyż nie
prorokowaliśm y w  imieniu 
Tw oim  i w  imieniu Tw oim  nie 
wypędzaliśmy dem onów, i w im ie
niu Tw oim  nie czyniliśmy wielu 
cudów ? A  w tedy im pow iem :

Nigdy was nie znałem. Idźcie 
precz ode mnip wy, którzy czy
nicie nieprawość.

Każdy więc, kto słucha tych 
słów m oich i w ykonuje je, będzie 
przyrównany do męża mądrego, 
który zbudował dom swój na 
opoce. I spadł deszcz ulewny i 
wezbrały rzeki i pow iały  wiatry 
i uderzyły na ów  dom, ale on 
nie runął, gdyż był zbudowany 
na opoce.

A każdy, kto słucha tych słów 
moich, a nie w ykonuje ich, przy
równany będzie do męża głupie
go, który zbudował dom swój na 
piasku. I spadł ulewny deszcz i 
w ezbrały rzeki i pow iały wiatry 
i uderzyły na ów  dom i runął, a 
upadek jego był w ielk i” .

Tymi dwom a obrazami budow 
niczych wznoszących dom y sw e
go życia: jednego, który okazał 
się mądrym, bo postawił swój 
dom na opoce w iary w  Jezusa i 
wierności Jego nauce, oraz głup
ca, który nie przejął się prze
strogami Mistrza i lekceważył 
Boże przykazania, kończy Pan 
Jezus w ielkie kazanie na górze. 
Tłumy słuchaczy, a zwłaszcza 
apostołowie i uczniowie Pańscy 
zrozumieli jasno porównanie. 
Tylko głupiec nie m ający poję
cia o zasadach budow y stawia 
dom na piasku, mądry szuka 
jednolitej skały, która nie drgnie 
pod naporem żywiołów . Nasze 
wieczne szczęście i zbawienie 
ostoi się, gdy będzie oparte na 
opoce w iary w Jezusa Chrystusa 
w yrażającej się dobrym i uczyn
kami. Samo ośw iadczenie, że jest 
się uczniem Chrystusa i człon
kiem Jego Kościoła, jak w idać z 
powyższego, nie wystarczy.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Fraszki 
Jana Kochanowskiego

i

Serce roście
Serce roście patrząc na te czasy 

1 Mało przed tern gole były  lasy,
i1 Śnieg na ziemi w yżej łokcia leżał,
i A  p o  rzekach wóz najcięższy zbieżal.

Teraz drzewa liście na się wzięły,
I Polne łąki pieknie zakwitnęły;
II Lody zeszły, a po czystej wodzie
i Ida statki i ciosane lodzie.

Teraz prawie świat się w szystek  śmieje, 
Zboża wstały, wiatr zachodni w ieje :

' Ptacy sobie gniazda obmyślają,
■ A  już przed dniem śpiewać poczynają.
, Ale to grunt wesela prawego,

K iedy człowiek sumienia całego,
Ani czuje w sercu żadnej wady,

,i Przecz by się miał wstydzić sw ojej rady.
i Temu wina nie trzeba przylewać.

Ani grać na lutni, ani śpiewać.
Bedzie wesół, byś chciał i o wodzie 

,> B o sie czuje prawie na swobodzie.
i Ale kogo gryzie mól zakryty

Nie idzie mu w smak obiad i obfity.
' '  Żadna go pieśń, żaden glos nie ruszy,

W szystko idzie na wiatr mim  I uszy.
I Dobra m yśli, której nie przywabi,

Choć kto ściany drogo ujedwabi,
Nie gardź m oim  chłodnikiem chruścianym,

1 A  bądź ze mną, z trzeźw ym  i z pijanym.

N a doktora Hiszpana.
Nasz dobry doktor spać sie od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać w ieczerze.
— . Dajcie m u p okó j, najdziem  go w pościeli,
A sami przedsię byw ajm y w eseli” !
— Już po w ieczerzy, pójdźm y do Hiszpana!
Ba. w ierę, pódźm y, ale nie bez dzbana!”
— ..Puszczaj, doktorze, tow arzyszu m iły !”
D oktor nie puścił, ale drzwi puściły.
.Jedna nie wadzi, dajcie B oże zd row iei”
..By jen o  jedna”  — doktór na to pow ie.-.
Od jed n ej przyszło, aż w ięc  do dziewięci,
A doktorow i m ózg się w e łbie mąci.
— Trudny — powiada  — m ój urząd z tym i pany, 
Szedłem spać trzeźw y, a wstanę p ija n y !”

Do Hanny
Na palcu masz dyjam ent, w sercu  twardy krzem ień  
P ierścień  mi, Hanno dajesz, ju ż  to  serce przem ień !

Do dziewki
Nie uciekaj przede mną dziew ko urodziwa.
Z twoją rumianą twarzą m oja broda siwa 
Zgodzi się znam ienicie; patrz, gdy w ieniec wiją, 
to pospolicie sadzą przy różej leliją.
Nie uciekaj przede mną dziew ko urodziwa,
Serce jeszcze  nie stare, chocia broda siwa;
Choć u mnie broda siwa, jeszczem  niezganiony, 
C zosnek ma głow ę białą, a ogon  zielony.
Nie uciekaj, ma rada, wszak wiesz, im  kot starszy. 
Tym, pospolicie mówią, ogon  jeg o  tw ard szy :1 dąb, ch oć m ieścy  przyschnie, choć liść na nim płow y  
Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń  zdrow y. .

N a fraszki
A cóż czynić? Pijaństw o zbytn ie zdrowiu szkodzi. 
Gra też częśc ie j z utratą, niż z zyskiem  przychodzi. 
A nadzieję zaś nie masz w zajem nej rńilości 
A owa na swą szkod ę suszy barzo kości.
W y tedy, co kto lubi, m oi tow arzysze,
Pijcie, grajcie, m iłujcie — Jan fraszki niech pisze ’
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Na list Pani Teresy P. z Lu
belskiego, opublikowany w „Roz
mowach z Czytelnikami” w „Ro
dzinie” nr 6 z 6 lutego br., przy
szło wiele odpowiedzi od naszych 
Czytelniczek i Czytelników. Pa
ni Teresa z bólem serca stwier
dziła, że jako rzymskokatoliczka 
pozbawiona jest duszpasterskiej 
cpieki ze strony księży swojego 
Kościoła, którzy na wszystko ma
ją czas, tylko nie na wyjaśnianie 
wątpliwości religijnych myślącym 
wiernym. Czytelniczka nosi się z 
zamiarem przejścia do Kościoła 
Polskokatolickiego i w związku 
z tym postawiła kilka pytań. A 
oto streszczenie wielu odpowie
dzi Czytelników, pod którymi bez 
zastrzeżeń podpisuje się także 
duszpasterz.

1. Prawdą jest, że niektórzy 
księża oziębli w  wierze, zapom i
nający o sw oim  powołaniu, nie 
chcą pośw ięcić swego czasu w ier
nym potrzebującym  szczególnej 
opieki, ale praw dą też jest fakt, 
że przy tradycyjnej strukturze 
kościelnej nawet gorliw i duchow 
ni n ie mogą podołać sw ym  ob o 
wiązkom z pow odu zbyt dużej 
liczby wiernych przypadającej na 
jednego duchownego. A postoło
wie pow ołali sobie do pom ocy 
diakonów. Dlaczego K ościół 
Rzym skokatolicki w Polsce nie 
ustanawia diakonów w  dużych 
parafiach? Jak trudno przekonać 
się kardynałowi Wyszyńskiemu 
do uchwał II Soboru W atykań
skiego, a jak  łatwo przychodzi 
mu naw oływać do wzmożenia 
kultu obrazu Matki Boskiej 
Częstochow skiej! Pan Bóg na 
pew no błogosław i tym wierzącym  
Polakom, którzy pragnąc dosko
nalszego życia religijnego znaj
dują je  w  K ościele Polskokato
lickim  lub w  innym chrześcijań
skim Kościele.

2. Kapłani żyjący w  celibacie 
najczęściej w cale nie pracują le 
piej od księży żonatych. Prze
ciwnie, w  wielu wypadkach ce
libat księży przyczynia się do 
ich niedostatecznej znajomości 
życia ludzkiego, do wszelkiego 
rodzaju dziwactw, a nawet w y 
naturzeń. Instytucja przym uso
wego celibatu księży w  K ościele 
Rzym skokatolickim  przyniosła w 
ciągu w ieków  wiele szkód religii 
chrześcijańskiej i unieszczęśliwi- 
ła tysiące ludzi. Z pew nością w 
najbliższym  czasie będziemy 
świadkam i zniesienia tego papies
kiego nakazu, gdyż nie ma on 
nic w spólnego ani z Pismem św., 
ani ze starą Tradycją kościelną, 
ani ze zdrow ym  rozsądkiem. Czy

dany ksiądz chce się żenić czy 
n ie — pow inno to zależeć w y
łącznie od niego samego. Tak jest 
w e wszystkich innych chrześci
jańskich wyznaniach.

3. Pan Jezus ustanowił dla 
wszystkich sakrament chrztu 
świętego, ale w cale nie kazał 
chrzcić dzieci jeszcze nie naro
dzonych, na w ypadek gdyby uro
dziły się martwe lub umarły w 
trakcie porodu. Zmuszanie matek 
do urządzania chrztu przed p o 
rodem, a potem powtarzanie 
chrztu dzieciom , które mimo 
wszystko urodziły się żywe —  to 
już nie tylko dziwna, ale wprost 
oburzająca i za daleko idąca in
terpretacja teologiczna, tak jak 
dziwne są wym ysły o „otchłani 
dusz dziecięcych” itp. Nieszczęś
liwi ci ludzie, którzy do serca 
sobie biorą takie „instrukcje” . Po
zbędą się skrupułów, jeśli sobie 
przypomną, że Bóg jest pełen 
miłosierdzia i mądrości, że od 
przypadków nie uzależnia zba
wienia żadnego' człowieka. Pan 
Jezus pow iedział kiedyś: „P oz
w ólcie dziateczkom przyjść do 
mnie, albow iem  ich jest K róles
tw o niebieskie” . A  m ów ił to do 
biednych dzieci palestyńskich, 
nie ochrzczonych.

4. Co zrobiłby rzym skokatolic
ki proboszcz 10-tysięcznej parafii, 
gdyby w  jedną niedzielę wszyscy 
parafianie, poprosili go o spo
w iedź? —  O czywiście nie potra
fiłby  ich wszystkich w yspow ia
dać, nawet gdyby miał do pom o
cy kilku wikarych. Spowiedź in
dywidualna, według praktyki 
pierwotnego Kościoła, nie była 
nigdy obow iązkow a dla wszyst
kich: Wszystkim wiernym  kapła
ni udzielali rozgrzeszenia po spo
wiedzi ogólnej. Ta praktyka jest 
stosowana właśnie w  Kościele 
Polskokatolickim.

5. Pani Teresa obawia się, czy 
nie będzie miała grzechu, jeśli z 
pow odu dużej odległości do koś
cioła i obow iązków  przy czw or
gu dzieciach, w  tym jednego nie
m owlęcia, nie będzie mogła w 
każdą niedzielę uczestniczyć we 
Mszy św. Czytelnicy słusznie je j 
odpowiadają, że Pan Bóg patrzy 
na serce, na intencję, na prag
nienie pełnienia Jego w oli i nig
dy nie poczytuje człow iekow i za 
grzech tego, co dzieje się bez je 
go winy. Iluż to chrześcijan ży
jących w  diasporze, czyli w  roz
proszeniu, pozostaje z dala od 
swoich świątyń i od swoich pa
rafii czy zborów’ w  czasie nie

dzielnego nabożeństwa! Cóż w te
dy robią? Sami lub z dom ow ni
kami swoim i m odlą się w domu, 
czytają Pism o święte, śpiewają 
religijne pieśni. I Bóg ich m od
litwy tak samo w ysłuchuje jak 
tych, którzy w  tej samej chw ili 
m odlą się w kościele.

Pani Teresie i Jej najbliższym 
życzę pokoju  Bożego i radości 
oraz spełnienia się Jej marzenia: 
„aby u nas lub w  pobliskiej o 
kolicy odprawiały się nabożeń
stwa prowadzone przez księży 
polskokatolickich". M oże w  przy
szłości to się stanie między in
nymi właśnie za Pani pośrednic
twem ?

A oto list Pana Edwarda K. z 
Bolesławia k. Olkusza, który 
przytaczamy w całości:

Jestem polskokatolikiem od 
1957 roku, a od kilku lat człon
kiem Rady Parafialnej naszej 
polskokatolickiej parafii w Bo
lesławiu. Jestem rencistą górni
czym i dość ciężko mi wziąć pió
ro do ręki, ale ostatnie numery 
„Rodziny”, a szczególnie list 
pasterski Ks. Biskupa Tadeusza 
Majewskiego skłoniły mnie do 
napisania tych kilku słów. Chodzi 
mi w szczególności o przytoczony 
fragment listu pasterskiego 
rzymskokatolickiego biskupa Her
berta Bednarza z Katowic, w 
którym to tenże biskup przez 
swój autorytet wśród rzymskoka
tolickiego duchowieństwa i wier
nych pragnie wydać totalną woj
nę między innymi i naszemu Koś
ciołowi Polskokatolickiemu. Nie 
jestem prawnikiem, ale jestem 
pewien, że jest to sprzeczne z 
Konstytucją PRL.

My, polskokatolicy w Bolesła
wiu, przez okres blisko dwudzies
tu lat doznaliśmy ze strony 
rzymskokatolickich księży i wier
nych wiele upokorzeń, ale nigdy 
nie twierdziliśmy i nadal nie 
twierdzimy, że nasz Kościół jest 
więcej ważny, a tym bardziej je- 
dynozbawczy. Po prostu uważa
my, że w Polsce powinien być 
Kościół Polskokatolicki, którego 
Głową, tak jak wszystkich innych 
Kościołów chrześcijańskich, jest 
Jezus Chrystus. Dlatego hierar
chia Kościoła Rzymskokatolickie
go tak nas nienawidzi i potępia, 
bo nie uznajemy za głowę Koś
cioła papieża.

Zajmowany przez nas przez 
dłuższy czas budynek sakralny — 
zgodnie z wyrokiem naszych 
władz — oddaliśmy w roku
1975 wiernym rzymskokatolic
kim, chociaż nasi i ich dziadowie 
i ojcowie w latach okupacji cars
kiej Rosji przymusowo musieli 
oddawać ciężko zapracowany 
grosz na budowę tej świątyni. 
Obecnie, wspólnymi silami na
szej parafii i przy pomocy władz 
naszego Kościoła, zbudowaliśmy 
nowy budynek kościelny (na ra

zie bez plebanii i kaplic w oko
licznych daleko położonych 
wsiach). Jesteśmy z tego zadowo
leni i z pomocą Bożą będziemy 
poszerzać szeregi Rodziny Polsko
katolickiej.

Cieszymy się, gdy do naszej 
świątyni często przyjeżdżają 
wierni innych wyznań chrześci
jańskich i jako naoczni świadko
wie wyciągają dla siebie i swych 
bliskich wnioski o pracy naszego 
Kościoła.

Zasmucił mnie fakt, że mimo 
starań, do chwili obecnej nie zos
tała zwrócona własność Kościoła 
Polskokatolickiego w Katowicach. 
Jeżeli my musieliśmy oddać nie 
naszą rzekomo własność, to czy 
nie należy jak najszybciej spo
wodować rewindykacji naszej 
prawnej własności? Dlaczego o 
tym nie napisał w swoim liście 
biskup z Katowic?

Drogi Panie Edwardzie! Prawda 
i miłość zawsze zwyciężają. 
Prawda o K ościele Polskokatolic
kim już w wielu miastach i 
wsiach naszej O jczyzny zw ycię
żyła. Nie pom ogły najbardziej 
wyszukane intrygi i oszczerstwa. 
Tak samo jest w  wypadku nie
fortunnego listu biskupa Bedno- 
rza. Nie sądzę, żeby w  dzisiejszej 
dobie ekumenicznej rzym skoka
toliccy diecezjanie katow iccy po
chwalali swego biskupa za jego 
list i niechrześcijańskie ataki na 
nasz Kościół. Do naszej redakcji 
nadeszło sporo listów właśnie od 
rzym skokatolików ze Śląska, w 
których wyrażają oni sw oje obu
rzenie w  stosunku do wspom nia
nego listu. W styd im za swego 
biskupa. Niektóre z tych listów 
opublikujem y. Myślę, że wiele 
podobnych protestacyjnych pism 
otrzymał sam biskup Bednorz i 
myślę też, że w  tej chw ili żałuje 
już sw ego kroku. On też zrozu
mie. W jego  umyśle też prawda 
zwycięży, a kiedyś może w  jego 
sercu zw ycięży też i miłość. Ż y 
czmy mu tego i m ódlm y się za 
niego, w  myśl słów Z baw iciela : 
„M iłu jcie n ieprzyjaciół naszych
i m ódlcie się za tych, którzy was 
prześladują” (Mat. 5,44).

Osobiście mi się wydaje, że 
wspom niany list pasterski odniósł 
odw rotny skutek, niż życzył so
bie tego jego autor. Na Śląsku, 
nastąpiło żywsze zainteresowanie 
K ościołem  Polskokatolickim. Lu
dzie piszą do nas i do Rady Sy
nodalnej Kościoła, proszą o lek
turę o naszym Kościele, zapytują
o adres najbliższej polskokatolic
kiej parafii, chcą rozm awiać z na
szymi księżmi. Dwóch Czytelni
ków (z Orzesza i Będzina) zde
klarowało pod w pływ em  listu 
pasterskiego sw oje .przejście do 
naszego Kościoła. Oto dowód, że 
ponad ludzkimi planami Ktoś in
ny przeprowadza sw ój plan: od
wieczny plan zjednoczenia wszy
stkich K ościołów  w Jezusie 
Chrystusie.

DUSZPASTERZ

TYGODNIK KATOLICKI „R OD ZIN A” . W ydaw ca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. 
Adres redakcji 1 administracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. Tele
fony redakcji: 27-89-42 i 27-03-33; administracji: 27-84-33. Wpłat na prenume
ratę nie przyjm ujem y. Prenumeratą krajową należy opłacać w urzędach 
pocztowych lub u listonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocz
nie — 104 zl). Zlecenia na wysyłkę „Rodziny”  za granicę przyjmuje oraz

wszelkich informacji na ten temat udziela: RSW „Prasa-Książka-Ruch”  
Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 W arsza
wa. — Nadesłanych rękopisów, fotografii i ilustracji redakcja nie zwraca 
oraz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści nadesłanych arty
kułów. D ruk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” , 
Warszawa, ul. Smolna 10. Zam . 133. F-104. - T . , ,NTr indeksu 37477
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14-letnia dziewczynka pisuje i wydaje książki

Jak podaje prasa zachodnia, sensacją 
literacką Ameryki jest czternastoletnia 
dziewczynka Alexandra Sheedy, która od 
dwóch lat pisuje i wydaje własne książki. 
Jej pierwsza pozycja pt. „Królowa Elżbie
ta była zawsze dobra dla myszy”, wydana 
w 1974 r. w USA, okazała się bestselle
rem. Młodziutka autorka opisuje w niej 
życie na monarszym dworze Elżbiety I z 
perspektywy... małej myszki. Krytycy z 
wielkim uznaniem podkreślili uczuciowość
i delikatność stylu autorki, a powieść 
uznano za interesujące studium charakte
ru królowej Anglii. .

Dziennikarze mieli okazję poznać miłą 
dziewczynkę, obdarzoną niezwykłym ta

lentem. Książkę przetłumaczono na języ
ki: niemiecki, francuski i japoński. Jak 
zrodził się pomysł napisania tej powie
ści? Dziewczynka twierdzi, że natchnął ją 
głównie film o Henryku VIII i Elżbiecie 
oraz chciała ukazać dzieje swego ulubień- 
ca-chomika.

Obecnie przygotowuje się kieszonkowe 
wydanie nowej książki Alexandry. Boha
terką powieści zatytułowanej „Yours 
Truły, Mandy” będzie uczennica szkoły 
średniej.

Jak twierdzi prasa, wczesne sukcesy nie 
zmanierowały nastolatki. Jest ona skrom
ną i mądrą dziewczyną.

GŁOS MAŁGOSI
Jestem jeszcze bardzo malutka, mam 

dopiero 10 miesięcy, ale uważam, że M ię
dzynarodowy Rok Dziecka —  to wspaniała 
rzecz!

Jestem ośrodkiem zainteresowania ca
łej (bliższej i da lszej!) rodziny i „gw oź
dziem program u” każdego dnia. To koło 
mnie skupia się grono cioć i w ujków , to 
ja  jestem głównym  tematem nie kończą
cych się rozm ów  i dyskusji, to ja  zasy
pywana jestem coraz to piękniejszymi 
prezentami i zabawkami...

A le to jeszcze w cale nie wszystko!
Najważniejsze dla mnie jest to, że m oi 

rodzice i dziadkowie naprawdę mnie ko
chają! Spełniają m oje  wszystkie najskryt
sze i najśmielsze marzenia i pom ysły, na
wet te, które jeszcze „nie w ylęgły” się 
w m ojej głowie. Najbardziej zaś dziwi 
mnie to, że nawet wtedy, kiedy jestem 
trochę niegrzeczna (zdarza mi się to bar
dzo rzadko) —  w cale na mnie nie krzy
czą, lecz uśmiechają się do mnie z m i
łością i zrozumieniem.

Mam nadzieję (bo w  m oim  wieku trud
no jest o  przekonanie), że ten stan peł
nego szczęścia, zaufania do siebie i w za
jem nej m iłości nie skończy się z rokiem 
1977, lecz będzie trwał przez długie, długie 
lata. I takich właśnie długich, szczęśli
wych lat w  gronie najbliższych życzę 
wszystkim dzieciom  na całym świecie.

Ci ch ło p c y  d ob rze  ro zp o czę li n o w y  r o k : p racą  spo łeczn ą  p rzy  odśn ieżan iu . 
O k azało  się to i p oży teczn e , i p rzy jem n e .
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KRZYŻÓWKA NR 8
POZIOMO: 1) zaleta moralna, 9) poeta polski (1860— 1926), 10) 

umizgi, zaloty, 11) zw ycięzca w  bitw ie pod Iganiami, 12) ma m e
talowe serce, 13) do zabijania much, 18) londyńska Wisła, 19) rodzaj 
czasopisma, 20) taniec czeski, 21) wybryk, eksces, 22) przepływa przez 
Krasnystaw, 23) wydzielina kaszalota używana w  przemyśle perfu 
m eryjnym , 29) zbroja osłaniająca górną część tułowia, 30) autor po
wieści „D roga 'w iod ła  przez N arvik” , 31) historyczna kraina między 
dolnym  Niemnem i dolną Wisłą, 32) jeden z bohaterów trylogii sien
kiew iczowskiej, 33) region z Cardiff.

PIONOWO: 2) znawca dawnych m onet i medali, 3) plac handlowy,
4) ozdobne pow inszow ania im ieninowe, 5) bessa, ale bardziej sw o j
sko, 6) bodziec skłaniający do działania, 7) białoruska metropolia, 
8) rasa psa, 13) miękka, gęsta masa, 14 produkt spożywczy, 15) ku
zynka kaktusa, 16) pracownica przemysłu włókienniczego, 17) pre
zydent W arszawy zam ordowany przez h itlerow ców , 24) człow iek po
sługujący się lew ą ręką, 25) styl w  sztuce, 26) rabat, bonifikata, 
27) zim owe okrycie, 28) nordyk.

Rozwiązania należy nadsyłać w  terminie 10-dniowTym  od daty uka
zania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub 
pocztów ce: ,.KrzyżówTka nr 8” . D o rozlosowania:

NAGRODY KSIĄŻKOWE

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 2
POZIOM O: marsz, Semiramida, Tczew, powstaniec, licho, kalka, 

pełnia, spisek, pirat, metoda, mienie, rampa, chwat, obozowisko, 
owies Aleksander, krzyk. PIONOW O: Archim edes, Stephenson, Ce
cora, 'piasek, taran, kilim, radca, kapar, larum, astma, Sisenhower, 
delikatesy, aliant, pakiet, Robak, poseł, Morse.

NAGRODY W YL O SO W A LI: Bożena Bigos z Bielska-Białej i Maria Syno
wiec z Brzeska.


