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RELIGIA w służbie POKOJU
Nie idzie nam tu o religię w naukowym ujęciu i pojęciu. 

Zresztą nie ma definicji religii jednoznacznie j adekwatnie 
ujmującej wszystkie istotne elementy składowe istniejących 
w świecie religii. Idzie nam o religie jako sumy prawd, po
glądów, praktyk i obrzędów dotyczących takiego życia ludzi 
na Ziemi, aby oni w wyniku realizacji ich treści i na Ziemi 
będąc cieszyli się pomyślną wspomogą tak czy inaczej poję
tego Boga czy bóstwa, szczególnie zaś i przede wszystkim, 
żeby po śmierci cieszyć się mogli wiecznie szczęśliwym dal
szym ciągiem, choćby innego, ale życia, istnienia, i to szczęś
liwego.

Do największych i najpodstawowszych religii świata należą: j u 
d a i z m ,  b u d d y z m ,  k o n f u c j a n i z m ,  m a h o m e t a n i z m  
(islam) i c h r y s t i a n i z m .  J u d a i z m  uznawał i uznaje istnie
nie jednego Boga. Żydzi od Boga poprzez Mojżesza otrzymali Dziesięć 
Przykazań Bożych czyli Dekalog, a w nim wśród innych zakazów 
bardzo wyraźnie ujęte przykazanie — N ie  z a b i j a j !  B u d d y z m  
stal się religią parę wieków po śmierci Buddy (ur. ok. 560 r., zm. 480 
przed Chr.), a jej istotą jest doktryna Buddy, gruntująca etykę na 
powszechnym braterstwie ludzkim, czyli miłości bliźniego; powszech
na miłość bliźniego ma wypływać z pełnej równoś.ci ludzi zarówno 
pod względem rasowym, narodowym, jak wyznaniowym i społecz
nym. K o n f u c j a n i z m ,  którego twórcą jest Konfucjusz (ur. 551, 
zm. 479 przed Chr.) głpsi za swoim twórcą doktrynę, w której m.in. 
najistotniejszym zadaniem człowieka jest doskonalenie osobowości 
własnej i przyjaznych a wzajemnie pomocnych stosunków między
ludzkich. M a h o m e t a n i z m  ''(islam), którego twórcą jest Maho
met (ur. ok. 570, zm. 633), głosi w oparciu o Koran wiarę w istnienie 
jednego Boga (Ąllaha), który jest również dawcą zasad etycznych, 
a według nich człowiek za czyny swoje wykonywane w czasie życia 
ziemskiego .otrzyma po śmierci nagrodę — za złe — czeka go kara.
0  moralności zaś czyli dobroci czynu świadczy jego zgodność, a o 
niemoralności czyli »złu jego niezgodność, z wolą Bożą, wyrażoną 
głównie przez proroków Starego Testamentu, ale i częściowo jest ona 
zawarta w Nowym Testamencie, a przede wszystkim wyrażona zo
stała przez ostatniego proroka Allaha — Mahometa. C h r y s t i a 
n i z m  albo chrześcijaństwo, którego twórcą jest Syn Boży, J e z u s  
C h r y s t u s ,  głosi również wiarę w istnienie t r ó j j e d n e g o  
Bo g a ,  konieczność realizacji treści potrójnej, ale ze sobą związanej
1 wzajemnie się warunkującej i uwarunkowanej m i ł o ś c i  : Boga
nade wszystko a bliźniego, którym jest k a ż d y  człowiek, jak siebie 
samego, pełną akceptację Dekalogu, a więc-i przykazania: N ie  z a 
b i j a j  ! Obok wielu innych poglądów, praktyk, prawd dogmatycz
nych, filozoficznych, liturgicznych, ascetycznych, itd., religie zinsty
tucjonalizowane, syntetyzując i upraszczając to zagadnienie, w postaci 
Kościołów w oparciu o wyżej przytoczone zasady i inne tu nie przy
toczone stosunki międzyludzkie niewątpliwie sprowadzają do pozytyw
nie czynnej m i ł o ś c i  b l i ź n i e g o .  Czynią to zwłaszcza dzisiaj. 
Czynią to zwłaszcza ich postępowe nurty, ich światli teologowie i filo
zofowie, którzy wreszcie zrozumieli, że Bóg, chociaż w tym przypad
ku działa przez różne religie, On jest jednak JEDEN a nawet i ideo
logie nie religijne (o których tu nie piszemy), c hc e ,  aby Świat 
a w nim Ziemia istniała a ludzie na Niej żyli nie w głodzie, nie w 
strachu, nie w niesprawiedliwości i wyzysku, a w wolności i ogólnej 
pomyślności społeczno-kulturalnej i gospodarczej. Dzisiaj, jak nigdy 
dotąd, światli ludzie chcą urealnić — i słusznie — religię i filozofię 
religii, chcą ucodziennić — i słusznie — teologię.

Nie ulega bowiem już dzisiaj żadnej wątpliwości, że pomyślności 
ogólnoludzkiej na naszej Ziemi nie zapewni się wszystkim ludziom 
w wojnach i przez wojny! Przeciwnie, jest rzeczą powszechnie wia
domą, że wojna t e r m o j ą d r o w a  może zniszczyć kompletnie do
tychczasowe zdobycze naszej kultury i cywilizacji, i samą ludzkość 
i całą Ziemię! Pomyślność ogólnoludzką na naszej Ziemi może lu
dziom, w s z y s t k i m  l u d z i o m ,  zapewnić jedynie P O K Ó J ,  
powszechne i całkowite rozbrojenie, r o z b r o j e n i e ,  bo zbrojenie 
rokrocznie pochłania setki miliardów dolarów, podczas gdy miliony,

tak miliony ludzi tzw. trzeciego świata głodują i z wycieńczenia 
umierają.

Przeto realizowanie pokoju jest nie tylko nakazem jakimś zewnętrz
nym i tylko doraźnym religii, ale wypływa naszym zdaniem z jej 
istoty, a pokój z kolei sprzyja rozwojowi religii. Wojna natomiast 
postponuje religię i przeważnie siłit. włącza ją, jak o tym świadczą 
dotychczasowe dzieje — w obcy jej klimat niszczenia i zabijania, po
wodując tym samym jej degenerację; n ie  z a b i j a j  c z ł o w i e k a  
n i e  g l ó d ź  go,  n i e  l e  k c e w a ż  go,  n i e  w y z y s k u j  go
— to wśród innych fundamentalne zakazy wszystkich religii! Powtórz
my więc jeszcze raz^JVojna niszczy człowieka i jego osiągnięcia, sze
rzy niemoralność, choroby, pali i burzy kościoły, szkoły, szpitale, 
obraża Boga. Pokój sprzyja rozwojowi religii, moralności, zdrowiu, 
co z kolei wpływa na jakość pracy'ezłowieka, jej efekty, w konsek
wencji rodzi pomyślność społeczną, przybliża człowiekowi upragnio
ne szczęście. . *7

Religie, Kościoły, ludzie wierzący —  dotąd nie zrobili 
wszystkiego, co zrobić należy, aby pokój na Ziemi stal się 
osiągnięciem trwałym, powszechnym i nieodwracalnym. Do
brze więc się dzieje, że wielu światłych zwierzchników Koś
ciołów, teologów i filozofów oraz działaczy społecznych i pi

jarzy , mężczyzn i kobiet, młodzieży —  ludzi wierzących w 
Boga wprzęga coraz bardziej i coraz skuteczniej swoje ideo
logie i swoje wierzenia i swoje instytucje I* siebie samych 
w służbę P O K O J O W I .  Istniejące zaś czy mogące się 
rodzić problemy lub nawet konflikty właśnie w imię religii 
i pokoju proponują rozwiązywać środkami pokojowymi, per
traktacjami, rozmowami, wzajemnymi ustępstwami... Więc —  
r e l i g i a  w  s ł u ż b i e  p o k o j u  —  powinna się stać 
głośnym i efektywnie realizowanym hasłem na teraz i na 
przyszłość aż do zaprowadzenia i utrwalenia go na całej 
Ziemi.

W  Moskwie w dniach od 6 do 10 czerwca br. spotkają się 
zwierzchnicy, przedstawiciele i działacze społeczni różnych 
Kościołów i religii świata, aby obradować nad sposobami sku
tecznego i szybkiego rozbrojenia, zaprowadzenia na całej 
Ziemi pokoju i uczynienia go osiągnięciem nieodwracalnym 
i wartością już niewyzbywalną oraz istotnym i poza dyskusją 
będącym komponentem współczesnej kultury, umożliwiają
cym pomyślność i dobrobyt wszystkim ludziom. To spotkanie 
to będzie w s z e c h r e l i g i j n y  s o b ó r  żądający p o
k o j u, wolności, sprawiedliwości i dobrobytu dla wszystkich 
ludzi na Ziemi. Dobry to znak czasu! Religie i Kościoły 
współczesne poczynają rozumieć, że ich własny byt i rozwój, 
byt i szczęście ich wiernych i całej ludzkości —  poza Łaską 
Bożą —  zależy zwłaszcza dzisiaj również od tego, czy i w ja
kim "stopniu same zaangażują się jak najczynniej w zacho
wanie, upowszechnienie i utrwalenie na całej Ziemi pokoju. 
Coraz intensywniejsze włączanie i czynne angażowanie się 
religii oraz Kościołów świata w służbie pokojowi i na służbę 
pokoju jest równocześnie wspaniałym środkiem integrują
cym ludzkość dla jej własnego dobra, a więc i dla dobra i dla 
szczęścia nas wszystkich.

Niech dobry i wszechmocny Bóg błogosławi obradom mo
skiewskim i sprawi, aby wydały one błogosławiony dla całej 
ludzkości owoc: powszechne rozbrojenie, powszechne zbra
tanie ludzi, narodów, państw, powszechny dobrobyt —  P O 
K Ó J .



W  tym tygodniu: ®  5.VI —  I Niedziela po Zesłaniu Ducha Sw., Trójcy Świętej (lekcja z Listu św. Pawła Ap. 
do Rzymian 11, 33— 36, ewangelia według św. Mateusza 8, 18— 20) •  9.VI —  czwartek —  Boże Ciało ©  11.VI 
—  sobota —  św. Barnaby Ap. (| I w.)

Złote myśli Pisma św. Nowego Testamentu

„M ów ił w ięc  Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w n iego: Jeżeli w y 
trw acie w słow ie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i p o 
znacie prawdę, a prawda was w ysw obodzi” (J 8, 31— 32).

„W iara, jeżeli nie ma uczynków , martwa jest sama w sobie”  
(Jk 2, 17).

„C okolw iek  bowiem... napisano, dla naszego pouczenia napisano, 
abyśm y przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję m ieli”  
(Rz 15, 4).

„Cale Pismo (jest) pożyteczne dla nauki, do w ykryw ania błędów, 
do poprawy, do w ychow ania w sprawiedliwości, aby człow iek Boży  
był doskonały, do w szelkiego dobrego dzieła przygotow any”  (2 Tym 3, 
16— 17).

„K ażdy więc, kto słucha tych  słów m oich i w ykonuje je, będzie p o 
dobny do m ęża mądrego, który zbudował dom, sw ój na opoce. I spadł 
deszcz ulew ny, i w ezbrały rzeki, i pow iały wiatry, i uderzyły na ów  
dom, ale on nie runął, gdyż byl zbudow any na opoce”  (M t 7, 24—25).

„W iele  innych cudów uczynił Jezus w obec uczniów, które nie są 
spisane w  tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Chrystusem, Synem  Boga, i abyście w ierząc, m ieli żyw ot w im ie
niu Jego”  (J 20, 30— 31).

„B łogosław iony ten, który czyta, i ci, k tórzy słuchają słów pro
roctw a i zachowują to, co w  nim jest napisane”  (A p 1, 3).

Co nam daje lektura Pisma Świętego?
Historia biblijna w ielokrotnie w spom ina o 

czytaniu Pisma świętego. Z  całą pew nością 
czytano je  publicznie w  Starym Zakonie z 
okazji bardzo w ażnych wydarzeń w  dziejach 
narodu żydowskiego. Tak w ięc p o  w ejściu  
Izraelitów  do Ziem i O biecanej — stosownie 
do polecenia M ojżesza (por. Pw t 11,29) — 
zgrom adził Jozue cały naród pom iędzy góra
mi Ebal i Garizim, a  złożyw szy Bogu ofiarę, 
„potem  odczytał wszystkie słowa Zakonu... 
Nie było ani jednego słowa, które M ojżesz 
nakazał, którego by  Jozue nie odczytał w obec 
całego zgrom adzenia izraelskiego” (Joz 8, 34— 
35). K iedy zaś —  p o  okresie pogaństwa — 
król Jozjasz przeprowadzał reform ę relig ij
ną w  królestwie judzkim , w tedy: „król w stą
pił do świątyni Pana, a z n im  wszyscy m ę
żow ie judzcy i mieszkańcy Jeruzalem... i ka
zał odczytać przed nimi wszystkie słowa księ
gi przym ierza, znalezionej w  swiętyni Pana” 
(2 K ri 23,2). Po pow rocie narodu żydowskiego 
z n iew oli babilońskiej, gdy Nehemiasz przy
stąpił do reorganizowania życia religijnego, 
w  czasie trwania Święta Namiotów „czytano 
księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierw 
szego aż do dnia ostatniego” (Ne 8,18). Miało 
to na celu przypom nienie Izraelitom prawa 
Bożego oraz zachęcenie ich do wiernej służ
by Panu. Odstępstwo bow iem  od Boga b y 
w ało zawsze przyczyną najw iększych tragedii 
w  dziejach narodu wybranego.

Nie inaczej było również za czasów Chry
stusa. W  czasie publicznej działalności Syna 
Bożego w  Judei —  jak  opow iada w  swej 
Ewangelii św. Łukasz — przystąpił do Niego 
pewien uczony w  Piśmie, by uzyskać autory
tatywną odpow iedź na w ątpliw ości jakie go 
dręczyły. N ie należy się temu dziwić. Tak 
w iele m ów iło się w tedy na temat Jezusa z 
Nazaretu, że ów  „doktor starozakonny”  chciał 
zapewne bliżej Go poznać, zgłębić niektóre 
punkty Jego nauki, a może nawet w ystaw ić 
Go na próbę. Zapytał w ięc po prostu:. „N au
czycielu, co m am  czynić, aby dostąpić żywota 
w iecznego?” (Ł,k 10,25). Rzeczywiście! Było 
to bardzo ważne i zasadnicze pytanie, na któ
re należało odpowiedzieć. Tym czasem  zamiast 
odpow iedzi usłyszał z ust Zbaw iciela słowa: 
„C o napisano w  Zakonie? Jak czytasz? (Łk 
10,26).

Przytoczona w yżej w ypow iedź Jezusa jest 
w ym ow nym  świadectwem , że rów nież w te
dy czytano Pism o święte (Starego Testamen
tu —  przyp. autora). Czytano je  w  jerozolim 
skiej świątyni oraz w  synagogach (domach 
m odlitw y), podczas sobotnich zgromadzeń 
modlitewnych. W spom ina o  tym Ewangelista 
opisujący działalność Jezusa w  jego rodzin
nych stronach. „I przyszedł do Nazaretu... i 
wszedł w edług zw yczaju  swego w  dzień sza
batu do synagogi, i powstał, aby czytać. I p o 
dano mu księgę proroka Izajasza” (Ł,k 4,16— 
17). Na pew no b y ło  ono czytane i kom ento
wane w  szkołach rabinistycznych, a może 
nawet i w  domach prywatnych, przez ludzi 
posiadających odpow iednie warunki. Należy 
bow iem  pamiętać, że w  tych czasach o  sło
wo pisane nie by ło  w cale łatwo.

Chrystus Pan bardzo często m ów ił o k o
nieczności poznania prawdy. Świadczą o ‘ ym  
m iędzy innym i choćby słowa Ewangelisty: 
„M ów ił w ięc Jezus do Żydów , którzy uw ie
rzyli w  niego: Jeżeli w ytrw acie w  słowie
moim, praw dziw ie uczniami m oim i będziecie 
i poznacie prawdę, a praw da was w ysw o
bodzi”  (J 8,31—32). To właśnie słowo g ło
szone kiedyś przez samego Zbaw iciela, zapi
sane jest również na kartach Pisma świętego. 
Przez lekturę tej księgi poznajem y praw dę o 
Bogu-Stw órcy, o Synu-O dkupicielu i  o  Du
chu Św iętym ; dow iadujem y się o  pochodze
niu człowieka, jego celu i środkach koniecz
nych do osiągnięcia tego celu. Przypom ina 
nam rów nież o tym  w  jednym  ze sw oich li
stów  św. Paweł, .który pisze: „C okolw iek b o 
wiem... napisano, dla naszego pouczenia na
pisano, abyśmy przez cierpliw ość i przez 
pociechę z Pism nadzieję m ieli” (Rz 15,4).

Słow o Boże (również to spisane pod na
tchnieniem Ducha Świętego) rodzi w  duszach 
wiarę. W iara zaś —  jak się powszechnie 
przyjm uje — jest fundamentem życia re lig ij
nego. N ic w ięc dziwnego, że opierając się na 
niej zdolny jest człow iek przetrwać najgroź
niejsze burze i przeciw ności życiowe. Zapew 
nia nas o  tym sam Jezus Chrystus, gdy m ó
w i: „K ażdy w ięc, kto słucha tych słów  m oich 
i w ykonuje je, będzie podobny do męża m ą
drego, który zbudow ał dom  sw ój na opoce. 
I spadł deszcz ulewny, i w ezbrały rzeki, i p o 

w iały wiatry, i uderzyły na ów  dom, ale on 
nie runął, gdyż był zbudow any na opoce” (Mt 
7,24— 25). Nie będzie również przesady w 
stwierdzeniu, że tę samą siłę posiada Słowo 
Boże zapisane na kartach ksiąg objaw ionych.

Zdajem y sobie jednak sprawę z tego, o 
czym  pisze św. Jakub Apostoł, że „w iara, je 
żeli nie ma uczynków, martwa jest sama w  
sobie” (Jk 2,17). N ie ma ona znaczenia przed 
Bogiem, gdyż i „dem ony również wierzą i 
drżą” (Jk 2.19). Jednak czytelnik nauki ob ja 
wionej znajduje w  Piśmie św. doskonały 
sposób „życia w edług w iary” . Jest bow iem  
poucza Apostoł N arodów : „Całe Pismo... (jest) 
pożyteczne d o  nauki, do w ykryw ania błędów, 
do popraw y, do w ychow ania w  sprawiedli
wości, aby człow iek Boży był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotow any” 
(2 Tm  3,16— 17).

Zasadniczym i najw ażniejszym  celem czło
wieka jest zbawienie duszy i osiągnięcie zba
wienia wiecznego. Dla zbawienia ludzi Syn 
Boży stał się człowiekiem , dla zapewnienia 
dzieciom  Bożym  żywota w iecznego nauczał 
przez trzy lata, a potem  umarł na krzyżu, 
założył K ościół sw ój dla kontynuowania Je
go dzieła oraz ustanowił Sakramenty święte. 
Temu samemu celow i służyć m ają święte 
księgi O bjaw ienia Bożego, o  czym z naciskiem 
przypom ina św. Jan pod koniec sw ojej Ewan
gelii. Czytamy tam bow iem : „W iele innych 
cudów  uczynił Jezus w obec uczniów, które 
nie są spisane w  tej księdze; te zaś są sp i
sane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chry
stusem, Synem Boga, i  abyście w ierząc m ieli 
żywot w  im ieniu Jego” (J 20,30— 31). Jakby 
ukoronowaniem  przytoczonych tekstów  b i
blijnych dotyczących tej kwestii, są inne sło
wa św. Jana: „B łogosław iony ten, który czy
ta, i ci, którzy słuchają słów  proroctw a i za
chow ują to, co w  nim  jest napisane” (Ap 1,3).

M imo w oli nasuwa się pytanie, dlaczego 
słow a Pisma św. posiadają tak w ileką moc, 
że synów tej ziemi przem ienić potrafią w 
dzieci Boże i dziedziców  Królestwa Niebies
kiego? W yjaśnia nam  to św. Paweł w  sło
w ach: „A  m owa m oja  i zwiastowanie (Ewan-

(dokończenie na str. 5)
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Tajemnicza więź

W w ielu parafiach maj 
i czerw iec to m iesią
ce, w  których dzieci 
po raz pierwszy przy
stępują do Kom unii 

św. Długo przed pierw szokom u- 
nijną uroczystością rodzice myślą
o ubraniu dla dziecka, planują 
liczbę gości i jakość potraw  m a
jących znaleźć się na św iątecz
nym  stole.

W  samą uroczystość zm ęczona 
matka i ojciec, z pięknie ubra
nym  dzieckiem, w  towarzystwie 
zaproszonych biesiadników, idą 
do kościoła, by być świadkiem  
wzruszających uroczystości. Ska
la doznań z  uroczystości p ierw - 
szokom unijnej m oże być różna. 
Jednych cieszy biel sukienek i 
pięknie uszyte ubrania chłopców , 
jakże bardzo harm onizujące z 
m łodym i i radosnym i twarzami 
dzieci. Innych wzrusza m uzyka i 
śpiew, a może chw ytające za ser
ce kazanie. B y  jednak przeżyć to 
co stanowi treść świętej K om u
nii trzeba w łożyć okulary wiary, 
pozw alające dostrzec Boga, któ

ry z m iłości i jako M iłość staje 
się duchow ym  pokarm em  czło
wieka.

Poniżej podaję kilka myśli p o 
mocnych w  zgłębieniu tajem nicy 
Kom unii św. —  łączności Boga z 
człow iekiem  przez Eucharystię.

TRUDNA JEST TA MOWA
„C iało m oje praw dziw ie jest 

pokarm em ” J. 6,56. Pierwszym 
norm alnym  odruchem jaki nastę
pu je  w  m om encie uświadomienia 
sobie praw dy pożyw ienia Ciała 
Boga-Człow ieka przez człowieka 
jest bunt. Ten, który nigdy nie 
zbuntow ał się przeciw  tej praw 
dzie w iary, nigdy je j nie przeżył. 
Rew olucja naszego umysłu może 
być poskrom iona tylko wiarą. W 
tajem nicę Kom unii albo się w ie
rzy, albo n ie w ierzy —  trzeciej 
m ożliw ości nie ma.

Nie jesteśmy pierw szym i 'bun
townikam i Eucharystii. U cznio
wie po cudow nym  rozmnożeniu 
chleba usłyszeli z ust Jezusa 
Chrystusa następującą zapow iedź: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam  
w am : Szukajcie m nie n ie dlatego 
żeście w idzieli znaki, ale dlatego 
żeście zjed li ehleba i nasyciliście 
się. Troszcie się nie o ten p o 
karm, który ginie, ale o ten, któ
ry trwa na wieki, a który wam  
da Syn Człowieczy... A  chlebem, 
który ja  dam jest m oje  ciało za 
życie świata... Jeśli nie będziecie 
pożyw ać ciała Syna Człow iecze
go i nie będziecie p ili krwi jego, 
nie będziecie m ieć życia w  sobie. 
K to pożyw a m oje  ciało i pije 
m oją  krew  ma życie wieczne. 
Ciało m oje jest praw dziw ym  po
karmem, a krew  m oja jest praw 
dziwym  napojem . Kto pożyw a 
m oje c ia ło i p ije  m oją 'krew, trwa 
w e mnie a ja  w  nim.”  J. 6,26n.

Reakcję słuęhaczy przytacza 
św. Jan: „Trudna jest ta m owa
— któż je j m oże słuchać? I o d 
tąd wielu uczniów  Jego odpadło 
i już z N im  nie chodzili.”

T o jest m iędzy innymi od po
wiedź na pytanie dlaczego Stoły

Pańskie w  kościołach nie za czę
sto są oblegane przez wiernych. 
Eucharystia jest pokarm em  mało 
przekonującym . O dchodzim y od 
Chrystusa i przestajem y z Nim 
chodzić, kiedy za bardzo serio 
każe traktować pożyw anie Ciała 
Pańskiego.

WIECZERZA, KTÓRA 
STAŁA SIĘ PAMIĄTKĄ

Do uczestniczenia w  Ostatniej 
W ieczerzy zostało dopuszczone 
tylko ścisłe dwunastoosobowe 
grono Apostołów . W atmosferze 
tradycyjnej, rodzinnej uczty (na
sza wigilia) pożyw ano baranka 
paschalnego i inne przepisane 
prawem  rytualne potrawy. W 
pew nym  m om encie Mistrz łamał 
chleb i  podał Apostołom  w ypo
w iadając słow a: „B ierzcie i jedz
cie, to  jest Ciało m oje” .

Żaden z ew angelistów  n ie opi
suje wrażenia jakie ten obrzęd 
wyw arł na Apostołach. M ożemy 
się tylko domyślać, że musieli 
być wzruszeni i pełni uczuć jed 
ności z Jezusem Chrystusem. Ten, 
który podaw ał im  chleb —  Ciało 
owładnął ich myślami i dozna
niami. W  płaszczyźnie naturalnej 
przeżywają to w  pew nym  sen
sie ludzie złączeni więzią miłości.

Czytanie Ksiąg świętych i od 
mawianie m odlitw y stw orzyły w  
czasie Ostatniej W ieczerzy atm o
sferę do przyjęcia  pierwszej K o
munii św. przez Apostołów. 
Praw dopodobnie nikt z biesiad
ników  nie przeżywał ekstatycz
nych uniesień. Po prostu K om u
nia — więź, łączność stworzona 
przez pożyw anie Ciała Pańskiego 
z Jezusem Chrystusem i w spół
braćmi. Po w ypiciu  K ielicha A po
stołow ie otrzymali nakaz i praw o 
do powtarzania tej Uczty na P a
miątkę.

NAKAZ I PRZYWILEJ 
SPRAWOWANY  

PO ŚMIERCI PANA
Liczba i sała, powtarzanych 

przez Apostołów  i kontynuato

rów  dzieła Chrystusowego, Uczt 
sprawianych na Pamiątkę porów 
nać można do reakcji łańcucho
w ej energii jądrow ej. Zbierano 
się w  kam eralnym  gronie w spół
w yznaw ców  by sprawować Pa
miątkę. M iejscem  spotkań były 
ówczesne M-3 lub M-5. Czytano 
Pismo, słuchano wyjaśnień i 
przyjm ow ano Ciało Pańskie. 
W szystko to  przeplatane było 
psalmami — śpiewam i religijny
mi. W  atmosferze pierwszych 
Mszy św. nie było nic z m ajesta- 
tyczności oprawy, jakie dają dzi
siejsze Kościoły. Jedno było  bez 
wątpienia autentyczne —  prze
życie w ięzi z Panem, czyli K o 
munia św. Pierwsi chrześcijanie 
nie rozum ieli nic w ięcej z ta jem 
nicy eucharystii niż m y rozum ie
my. W ierzyli! Nie była to  wiara 
wyznawana przez masy, lecz w ia
ra Kościoła porów nanego do k w a
su chlebow ego i ziarnka gor- 
czycznego. W  trudnych mom en
tach nie tylko k łopotów  osobi
stych, ale również ostrego prze
śladowania, Ciało Pańskie daw a
ło siłę. Nie przechow yw ano Je w  
złocistych tabernakulach. Nieraz 
przenoszone było w  kieszeni, za
winięte w  czystą chustę i zano
szone przez bram y więzienne do 
cel, w  których czekali na śmierć 
męczeńską współw yznaw cy.

K iedy chrześcijaństwo stało się 
masowe, kiedy zaczęto budow ać 
wspaniałe świątynie, Pamiątka 
nadal była sprawowana, ale przy
bierała w  swej szacie zewnętrz
nej coraz to bardziej efektowne 
ramy. Człow iek czuje respekt 
przed majestatem, który stwarza 
dystans. Punkt ciężkości został 
przeniesiony na spełnianie w a
runków zewnętrznych Komunii, 
ze szkodą dla w ewnętrznej, istot
nej je j treści. Nie ‘twierdzę, że 
niepotrzebny jest splendor, k tó 
rym  otaczamy Najświętszy Sa
krament. Potrzebny jest w  tej 
m ierze w  jakiej przybliża nam 
tajem nicę Eucharystii.

JEZU, JEZU 
DO MNIE PRZYJDŹ!

O dzywają się kościelne dzw o
ny. Ubieram y się odświętnie by 
pójść na niedzielną Mszę św. 
W chodzim y do kościoła, żegna
m y się i przyklękamy. Już w  tym 
m om encie w zrok  — tak ciała jak 
duszy —  skierow ać się winien do 
tabernakulum, ku Jezusowi obec
nemu w  Najświętszym  Sakramen
cie. Nie w chodzę w  tej chw ili w  
to, czy dobrą i pożyteczną rze
czą jest umieszczenie Świętego 
Świętych na ołtarzu czy w  ścia
nie. Jedno jest pewne, że Ciało 
Pańskie jest centrum każdej ka
tolickiej .świątyni. Tego kultu nie 
przekazała nam  w prawdzie tra
dycja pierwszych w ieków , ale 
jest on na pew no wartością w y
krystalizowaną przez religijność 
wieków.

W iele można napisać o  fo r 
mach uczestniczenia w e Mszy św. 
W  tej chw ili interesuje nas K o
munia. To moment, w  którym 
winno odezw ać się w ołanie: „Je
zu, Jezu do mnie przyjdź” . Co nas 
pow strzym uje od przyklęknięcia 
przy Stole Pańskim ? Świadom ość 
nieprzyjaźni z Bogiem, lenistwo 
duchowe, czy zła tradycja, która 
każe kom unikować raz w  roku 
około W ielkanocy? Bez względu 
na przyczynę biernej postawy 
jaką zachow ujem y w obec Pokar
mu, trzeba ją  przełamać, czy też 
usunąć przeszkodę w zbraniającą 
komunikować.

Rozważanie rozpocząłem  o 
Pierwszej Kom unii św., a kończę 
na Komunii, która w  naszym ży
ciu jest komunią setną, tysięcz
ną. Każde przyjęcie Ciała Pań
skiego jest w  pewnym  sensie 
pierwszą i najw ażniejszą komu
nią św., jeśli traktować je  bę
dziemy jako przyjęcie Pokarmu 
jednoczącego nas z Bogiem  i 
braćmi.

Dzieci, które po raz pierwszy 
przyjm ą Jezusa eucharystycznego, 
stają na początku drogi, w  czasie 
której duchowa siła życia uza
leżniona jest od Pokarmu. Jak 
z N iego będą korzystać — zależy 
nie tylko od kapłana przygoto
w ującego do Pierwszej Komunii 
św., ale również od rodziców  i od 
społeczności kościelnej, w  której 
żyją. Niech T w oja  najbliższa i 
następna Kom unia będą pierwszą 
Kom unią św.

Ks. KAZIMIERZ FONFARA
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Pierwsza Komunia Święta w katedralnej parafii w Scranton (USA)

Odbywające się w naszych pa
rafiach uroczystości Pierwszej 
Komunii św. zmuszają kapłanów 
i rodziców do poważnego zasta
nowienia się nad religijnym wy
chowaniem dzieci, należytym 
przygotowaniem ich do serdecz
nej więzi ze Zbawicielem i god
nego przyjmowania Eucharystii. 
W dzisiejszych czasach jesteśmy 
świadkami różnych eksperymen
tów duszpasterskich, prób wpro
wadzania nowych praktyk. Czy 
zawsze skutecznych i uzasadnio
nych? — Przeczytajmy kilka u
wag wybitnego, niedawno zmar
łego biskupa starokatolickiego 
Ursa Kfiry’ego, zawartych w jego 
liście pasterskim.

Uroczystość Pierwszej Kom unii 
św. —  podobnie zresztą jak 
Chrzest i B ierzm owanie — stała 
się dla w ielu  bardziej sprawą 
zw yczaju  towarzyskiego i trady
cji rodzinnej niż przekonań 
chrześcijańskich. Proponuje się 
w ięc znieść Kom unię grupową 
czy całych klas szkolnych, a do
puszczać dzieci w yróżniające się 
w  nauce religii do K om unii św. 
indywidualnie, co m ogłoby się 
odbyw ać w  dow olną n ie in e lę . 
Odnośnie tych propozycji ograni
czym y się do postawienia kilku 
pytań: Czy niebezpieczeństwo,
którego się chce uniknąć, m iano
w icie czysto zewnętrzne przyj
m ow anie sakramentów, nie zo 
stanie spotęgowane przez to, że 
nie będzie się udzielało sakra
m entów wszystkim, którzy ich 
pragną, a jedynie niektórym, 
których w iara zostanie spraw
dzona? Czy nie byłoby w ówczas 
nieuniknione, że rodzice, którzy 
w  głębi serca życzą sobie dla 
swych dzieci Chrztu, Bierzm o
wania, Pierwszej Kom unii św. 
tylko dla tradycji rodzinnej, a 
nawet dlatego, by sobie i dzieciom 
urządzić m iłe święto, doprow a
dzeni zosta-ną do tego, że tylko 
udawać będą przed kapłanem 
wym aganą w iarę? Lecz gdyby 
sakramenty mieli otrzym ywać 
tylko „naprawdę w ierzący” , kto

miałby o tym  rozstrzygać: ro
dzice, kapłan czy rada parafial
na? A m oże trzeba by było stw o
rzyć specjalny sąd religijny? Czy 
jednak w tedy nasze życie koś
cielne nie dozna szwanku, czy z 
Kościoła nie uczynim y piety- 
stycznej szkółki? I dalej: Czy 
przez takie postępowanie nie p o 
wstałyby w  naszym K ościele dw ie 
klasy: tacy, którzy m ów ią o so
bie, że są wierzący, i tacy, któ
rzy wahają się tak powiedzieć, 
być może ze w zględów  najbar
dziej godnych szacunku?

Podstaw ow y pow ód naszych 
wątpliwości w obec takiej prak
tyki tkwi w samej istocie K oś
cioła, w  jego posłannictwie. W 
odróżnieniu od sekty, która za
czyna od jednostki i przede w szy
stkim pyta o je j indywidualne 
doświadczenie w  wierze, istota 
Kościoła polega na tym, że zw ra
ca się on do zbiorow ości i w y 
chodzi nie do człowieka i jego 
wiary, lecz od Boga i jego dzia
łania w  O bjaw ieniu i sakramen
tach, głosząc to, co Bóg nam ob 

jaw ił i postawił przed nami jako 
nasze zadanie. Dla Kościoła 
pierwsza jest zawsze łaska boża, 
która stale „w yprzedza” człow ie
ka, um ożliw ia mu w iarę i kształ
tuje ją. W  tym  stanie rzeczy u
zasadnione jest stanowisko, by 
K ościół — w  przeciw ieństw ie do 
sekty —  udzielał sakramentów 
zasadniczo wszystkim, którzy so
bie tego życzą, także i z tego 
powodu, że zwraca on uwagę 
mniej na jednostkę niż na spo
łeczność w iernych, którą ma bu
dow ać i która jest czymś w ięcej 
niż sumą poszczególnych w ier
nych — mistycznym ciałem  Chry
stusa.

Co ma się jednak stać z  uro
czystością Pierwszej Komunii 
św. ? Czy pow inna zostać prze
niesiona na okres wcześniejszy, 
do w czesnego w ieku szkolnego? 
Biskup Herzog zwalczał ten po
gląd w  specjalnej publikacji pt. 
„Strzeżcie dzieci” . M oże w ięc od 
wrotnie, należy przełożyć P ierw 
szą Kom unię na okres po Bierz
m ow aniu? O ile  dotychczasowa 
praktyka w  ogóle m iałaby zostać 
zniesiona, musiałaby powstać w  
je j m iejsce  nowa, lepsza prakty
ka, w  jaśniejszy sposób ukazują
ca udzielanie łaski Bożej i w łą 
czenie do kościelnej w spólno
ty (...).

M usimy głębiej zastanowić się 
nad tym, czy z punktu widzenia 
Ewangelii mamy pozostać K oś
ciołem  ludow ym , otw artym  dla 
wszystkich, czy stać się „K ościo
łem ochotników ” ? W  naszych 
kręgach panuje jeszcze na ten 
temat w iele niejasności. W idzimy 
tu dla naszego Kościoła dalsze 
zadanie na przyszłość, by przy 
rozwiązywaniu tego problem u 
wyprzedzał on inne K ościoły, d la
tego właśnie, że jest nieliczny i 
skazany na dobrow olną w spół
pracę każdego członka, a z dru
giej strony posiada strukturę 
w ielkiego K ościoła ludowego.
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Co nam daje lektura Pisma Świętego?

gelii — przyp. autora) m oje n ie były głoszo
ne w  przekonyw ujących słowach mądrości, 
lecz objaw iały  się w  nich Duch i moc, aby 
wiara wasza nie opierała się na mądrości 
ludzkiej, lecz na m ocy B ożej” (1 K or 2,4— 5). 
Tak w ięc skuteczność słów  Pisma św. czerpie 
swą siłę z w szechm ocy i łaski Bożej.

Rozważywszy jak problem  .czytania Pisma 
św. przedstawia się w  świetle nauki ob ja 
wionej, wypada jeszcze zastanowić się jak 
sprawa ta przedstawia się w  pismach O jców  
Kościoła. M ężow ie ci nie ty lko sami obficie 
czerpali ze skarbca O bjaw ienia Bożego, ale 
również bardzo często zachęcali do  tego 
swoich w iernych. Tak wysokiej klasy dusz
pasterz i znaw ca duszy ludzkiej jak  św. Jan 
Chryzostom (350—407) stwierdza: „N iezna
jom ość Pisma św. jest w inna wszelkiem u złu. 
Bez broni idziem y na walkę, jakże możemy 
się uratow ać?”  (Hom. na list do Kol. 9,1). 
Rzeczywiście, człow iek nie znający O bjaw ie
nia Bożego nie będzie m iał argum entów na 
obronę sw oich przekonań religijnych. Gdy 
w  życiu zajdzie potrzeba dokonania w yboru, 
m oże on niew łaściw ą obrać drogę, a gdy się 
spostrzeże będzie już za późno. Zw raca na to 
uwagę .również św. Piotr, gdy pisze: „M am y 
w ięc słow o prorockie jeszcze bardziej po
twierdzone (przez objaw ienie Now ego Testa
mentu — przyp. autora), a w y dobrze czy
nicie, trzym ając się go n iby pochodni św ie
cącej w  ciem nym  miejscu, dopóki dzień nie 
zaświta i n ie w zejdzie jutrzenka w  waszych 
sercach”  (1 P 1,19).

Jeżeli znajom ość Pisma św. konieczna jest 
każdemu chrześcijaninow i, tym lepiej znać je 
pow inni ci, którzy z racji sw ojego pow oła
nia przewodzą Ludowi Bożemu. Skoro b o 
w iem  m ają praw o powtarzać za Apostołem :

(dokończenie ze str. 2)

„W  m iejsce Chrystusa poselstwo spraw uje
m y” (2 K or 5,20), pow inni znać sw ojego M i
strza lepiej od innych. Tym czasem  według 
nauki św. Hieronima (347— 419): „N ieznajo
mość Pisma św. jest nieznajom ością Chrystu
sa” (Kom. na prolog Izaj. 1). Zasadniczym 
obow iązkiem  każdego duszpasterza jest do
prow adzić do zbawienia nie tylko dusze jego 
opiece powierzone, ale i sw oją własną. Może 
się jednak zdarzyć, że dręczyć nas m ogą w 
tym  w zględzie obaw y. Nie był od  nich w ol
ny nawet św. Paweł, skoro w  liście do gminy 
korynckiej napisał: „U m artwiam  ciało m oje 
i ujarzmiam, bym  przypadkiem, będąc zw ia
stunem dla innych, sam nie został odrzuco
ny” (1 K or 9,27). W  takich chwilach w racać 
trzeba do słów  św. Hieronima, który pisze: 
„Znajom ość Pisma w iedzie do żywota” (Kom. 
na Ewang. Mat. 2,13). Stąd >też jest rzeczą 
bardzo wskazaną, by duchow ni w racali czę
sto do upomnienia, jakie H ieronim  skierował 
do N epocjana: „Boskie Pisma częściej czytaj; 
owszem, niech nigdy z rąk tw oich nie w y
chodzi święte czytanie. Ucz się, abyś miał z 
czego uczyć; nabywaj w iernej mowy, która 
jest według nauki, abyś m ógł napom inać w 
zdrow ej nauce i  odpierać sprzeciw iających 
się” (List 125,11).

Warto również, by kapłani —  jako głosicie
le  Słowa Bożego —  zapamiętali sobie to, co 
napisał św. Augustyn (353—430): „Naileżycie 
będzie m ów ił kaznodzieja tym  w ięcej lub 
mniej, im  z Pismem św. jest w ięcej obezna
ny. Chodzi bow iem  o to, co pow ie swymi 
słowami, m ógł poprzeć słowam i Pisma” (O 
nauce chrzęść. 4,5).

Charakterystyczną cechą naszych czasów 
jest w ielkie zapotrzebowanie na słowa pisa

ne. W iele dziś ludzie czytają i każda dobra 
książka szybko znika z półek księgarskich. 
Dobry to objaw , gdyż przez to  poszerzają 
sw oje horyzonty m yślowe, na bieżąco śledzą 
now e osiągnięcia nauki oraz pogłębiają sw o
ją wiedzę.

Podobne zjaw isko obserw ujem y w  dziedzi
nie w ydaw nictw  religijnych. Z każdym ro
kiem rozchodzą się coraz liczniejsze nakłady 
prasy i książek z tej dziedziny. Coraz w ięcej 
ludzi w ierzących sięga po Pismo święte. Na 
naszych oczach wypełnia się przepowiednia 
Proroka: „O to idą dni, że ześlę głód na zie
mię, nie głód chleba ani pragnienia wody, 
lecz słuchania słów  Pana” (Am  8,11).

Nie ma dziś w  naszym kraju ludzi łakną
cych kawałka chleba, za co serdecznie w in
niśmy dziękow ać Bogu. Trzeba w ięc dołożyć 
starań, by żadna rodzina katolicka nie była 
głodna „S łow a Bożego” . Pism o św. Starego 
i N ow ego Testamentu wydane zostało przez 
Brytyjskie i Zagraniczne Tow arzystw o B i
blijne, ul. N ow y Świat 40, 00-363 Warszawa, 
Tam też można je  zam ów ić. N ow y Testament 
nabędziem y w  licznych na terenie kraju skle
pach z artykułami liturgicznym i i dew ocjo - 
aaliami.

I czytajm y Pism o święte. Niech każda ro
dzina przynajm niej raz w  tygodniu pośw ięci 
15 minut na wspólne (głośne) czytanie tej 
świętej księgi. Systematyczny kontakt ze 
źródłem O bjaw ienia Bożego (Pismem św ię
tym) sprawi, że staniemy się świadom ym i 
chrześcijanam i i naśladowcam i Chrystusa. To 
zaś pozw oli nam osiągnąć żywot wieczny.

KS. JAN KUCZEK

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA
i na sw oją prośbę był chroniony przez K. Radziwiłła, a  do
piero w  1649 r. sejm polski przyw rócił go do pełnych praw 
obywatelskich.

Bolgeni Jan W incenty —  (ur. 1733, zm. 1811) —  jezuita
włoski, ks., teolog i filozof. W ydał szereg prac.« •• . .
Bolinbbroke Henryk —  (ur. 1678, zm. 1751) —  angielski p i
sarz i polemista, propagator ówczesnego - »  deizmu angiel
skiego. Jest autorem w ielu  prac, które w  1769 r. zostały w y 
dane w  11 tomach.

Bolland Jan — (ur. 1596, zm. 1665) —  belgijski jezuita, zało
życiel - bollandystów, w spółtw órca w raz z J. M abillonem  
paleografii i dyplomatyki. Podjął zainicjow ane przez jezuitę 
z  Antwerpii, H. R osw eyde’a (1569— 1629) w ydaw nictw o i k on 
tynuował je  jako pracę zbiorową, której sam przez 48 lat 
bardzo ofiarnej pracy dał bardzo w iele, w okół której i przy 
której skupił grono jezuitów  belgijskich, m ianow icie Acta  
sanctorum, czyli Żydów  Św iętych. Są to, opracowane w  
oparciu o  źródła pisane i ustne przekazy, życiorysy św ię
tych, zebrane w  porządku chronologicznym  według świąt 
roku liturgicznego.

Bollandyści —  to zespół belgijskich, zw łaszcza brukselskich 
jezuitów, których skupił ->  Jan Bolland głów nie w okół 
pracy A cta sanctorum, czyli Ż yw oty  Św iętych. Od 1643 r. 
do 1942 r. ukazało się 67 tom ów. W śród w spółpracow ników  
obok jezuitów  trzeba w ym ienić m.in. i premonstrasensów 
oraz szereg innych duchownych świeckich i zakonnych. Nad
to stali się w ydaw cam i i innych pozycji, np. w  1882 r. za
częli w ydaw ać kwartalnik Analecta Bollandiana, dalej od 
1886 r. Bibliotheca  wzgl. Subsidia hagiographica  —  jako p o 
m oc i dodatek do głównego sw ojego w ydawnictw a, a m ia
now icie Acta sanctorum,

Bona fides —  (łac., czyli dobra w iara) —  w  teologii tymi 
słowam i oznacza się niezaw iniony błędny pogląd czy sąd
o popełnionym  czynie, czy  powziętej myśli jako o czynie 
dobrym i m yśli dobrej, chociaż obiektywnie, przedm iotowo, 
są one złe. M oralnie, niezawiniona niewiedza lub niezawi
niona błędna wiedza uspraw iedliw ia tak działającego czło
wieka, czyli działającego w  dobrej wierze, czyli bona fide ; 
a zatem człow iek działający bona fide czyli w  dobrej w ierze 
nie popełnia grzechu podm iotow o, chociaż przedm iotowo, 
obiektywnie, materialnie, czyn jego jest m oralnie zły. Jeśli, 
dalej człow iek np. kupi jakąś rzecz bona fide czyli w  do
brej wierze, a w ięc  w  przekonaniu, że sprzedający jest 
prawnym  je j w łaścicielem , a okaże się potem, że to była 
rzecz skradziona, w praw dzie nie popełnia grzechu i nie za
ciąga w in y  m oralnej, a le rzecz musi w rócić do w łaściciela 
praw owitego (obowiązek restytucji) w  myśl zasady m oralnej
—  res clam at ad dominum, czyli „rzecz w oła  do swego pa
na” , gdyby zaś rzecz tę po dowiedzeniu się, iż ją  skradziono, 
w  dalszym ciągu przetrzym ywał u siebie, staje się posiada
czem tzw. złej w iary (malae fidei) i popełnia grzech.

Bonawentura —  (właścnfre nazwisko —  Jan Fidanza; ur. 
1221 w Bagnorea w Toskanii, zm. 1274 w  Lyonie) —  teolog 
w ybitny i w ybitny filozof, mistyk, franciszkanin, nazwany 
przez K ościół rzymskokat. doctor seraphicus, ogłoszony św ię
tym i doktorem Kościoła. Bonawentura studiował w  Paryżu, 
a  potem był tam profesorem . W  1257 r. został generałem za
konu ^  franciszkanów. W 1273 r. został -*■  biskupem i ->  
kardynałem. Jest autorem kilku pow ażnych dzieł filozo
ficznych i teologicznych. Pisał po łacinie. Oto niektóre z je 
go dzieł. Questiones disputatae, czyli (po polsku mniej 
w ięcej to samo, co  Eseje; Itinerarium m entis in Deum, czyli 
Droga m yśli do Boga; Breviloąuium, czyli Krótka  (albo 
zwięzła) m ow a  (rozpraw a); De reductione artium ad theolo- 
giam, czyli O podporządkowaniu nauk filozoficznych  (huma
nistycznych) teologii; Soliloąuium, czyli Rozm owa z samym  
sobą. Bonawenturą był uczonym współczesnym  — św. T o-
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W iaao mości
polonijne

Pani Barbara Ann Mikulski jest pierwszą Amerykanką polskiego 
pochodzenia, która zasiada w Izbie Reprezentantów Kongresu USA. 
Barbara Ann Mikulski jest także działaczką Partii Demokratycznej 
związaną ze stanem Maryland, posiada tytuł doktora praw. Nota
bene, gościła ona niedawno w Polsce.

☆
Polonijny Chór Chopinowski z Buffalo (USA) cieszy się wielką 

sympatią mieszkańców tego miasta. Działa on już od 75 lat, pre
zentując wysoki poziom artystyczny. Na program zespołu składa 
się kilkadziesiąt znakomicie opracowanych pieśni amerykańskich i 
polskich. Ostatnio chór zakończył tournee po sześciu stanach Nowej 
Anglii i wystąpił z koncertem polskim w Nowym Jorku. W najbliż
szych planach zespołu — odwiedzenie Polski. W Polonijnym Chórze 
Chopinowskim śpiewa blisko 150 osób.

☆
Bieżący rok jest już jedenastym rokiem działalności Polsko-Ame

rykańskiego Funduszu Stypendialnego, którego biuro znajduje się 
to Chicago. Niesie on pomoc studiującej młodzieży polskiego pocho
dzenia na ziemi amerykańskiej. W okresie minionego dziesięciolecia 
udzielono stypendiów 31 osobom na sumę 17 tys. doi. Fundusz po
pierany jest przez szereg organizacji polonijnych w Chicago.

☆
W 1912 r. w Cambridge Springs w Pensylwanii Związek Narodowy 

Polski — największa polonijna organizacja ubezpieczeniowa w USA
— otworzyła własne kolegium. W tym roku mija 65 rocznica od za
łożenia tego kolegium, którego celem było zapewnienie dzieciom 
polskim wychowania w duchu polskim na poziomie szkoły średniej. 
Również 65 lat temu, w Chicago, emigranci z Luboszowic (Mało
polska) założyli pierwszy klub regionalny — zalążek późniejszego 
Związku Klubów Małopolskich w USA (porastał on w 1929 r.).

☆
Nagroda Pulitzera, przyznawana m.in. za wybitne osiągnięcia na 

polu dziennikarstwa, przypadła w tym roku po raz pierwszy dzien
nikarzowi polskiego pochodzenia — Rolandowi H. Kozioł. Otrzymał 
on tę nagrodę za serię artykułów dotycząci/ch porwania Patrycji 
Hearst. Roland H Kozioł jest reporterem kryminalnym dziennika 
,,Chicago T r i b u n e Dodajmy też. że nacjroda Pulitzera przyzna
wana jest w USA rokrocznie od 1918 roku któremuś z wybitnych re
porterów, publicystów amerykańskich. Jak dotąd, nie było wśród 
nagrodzonych Polaków.

☆
W 1877 roku, a więc równo 100 lat temu, zadebiutowała na scenie 

amerykańskiej wybitna aktorka polska — Helena Modrzejewska. Po
lonijne teatry w USA zamierzają uczcić 100 rocznicę debiutu Mo

drzejewskiej specjalnym przedstawieniem. Helena Modrzejewska 
przybyła do Ameryki wraz z najbliższymi w lipcu 1876 r.

☆
Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco 

pierwszą nagrodę w kategorii „film  as communication”  zdobył film 
telewizyjny pt. ,,Kościuszko — portret amerykański**. Film zreali
zowano dzięki inicjatywie przemysłowca polskiego pochodzenia — 
Edwarda Piszka. Wspomniany działacz polonijny przyczynił się w 
dużej mierze do utworzenia muzeum Tadeusza Kościuszki w Fila
delfii (w domu, w którym przed 200 laty zamieszkiwał T. Kościusz
ko).

☆
Od kwietnia do września br. w Filadelfii prezentowana będzie wy

stawa pn. „ Tadeusz Kościuszko — bohater narodowy Polski i Am e
ryki". Na wystawę złożyło się ok. 150 eksponatów, z których więk
szość to oryginalne dokumenty i przedmioty bezpośrednio związane 
z Kościuszką. Scenariusz tej ekspozycji przygotowany został w Pol
sce — w Krakowskim Muzeum Historycznym.

☆
Muzeum Smithson Institution w Waszyngtonie otrzymało niedawno 

dwa fortepiany marki Steinway, należące niegdyś do Ignacego Pa
derewskiego. instrumenty — ofiarowane muzeum przez rodzinę 
Steinway’ów — towarzyszyły polskiemu wirtuozowi i kompozytoro
wi podczas 75 koncertów w USA. Na płycie rezonansowej instru
mentu widnieje autograf Paderewskiego.

☆
Podczas zjazdu amerykańskich slawistów w St. Louis (USA) zor

ganizowana została wystawa polskiej książki, dzięki inicjatywie pana 
Edwarda Puacza — działacza polonijnego z Chicago. Była to pierw
sza tego typu wystawa w USA. Większość książek i albumów pre
zentowanych na wystawie wydana została w Polsce. Zainteresowa
nie polską książką okazało się niezwykle żywe.

☆
ROYAL. DRAGOONS (Królewscy Dragoni) — to tytuł powieści 

historycznej Mariana Hełm — Pirgo, wydanej ostatnio w USA przez 
Biceniennial Publishing Corporations. Akcja powieści rozgrywa się 
w Polsce, w połowie XVII wieku. Autor podkreśla wielką ofiarność 
narodu polskiego w obronie ideałów wolności i sprawiedliwości.

☆
Pan Fernando de Szyszlo — peruwiańczyk polskiego pochodzenia

— jest dzisiaj jednym z najwybitniejszych malarzy abstrakcyjnych 
Ameryki Łacińskiej. Jego prace prezentowane były prawie we 
wszystkich krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Euro
pie, w Paryżu i Florencji. Artysta wyraził chęć zaprezentowania 
swoich dziel w Polsce.

☆
W wyniku połączenia się pięciu polonijnych biur podróży, to 

Australii powstało nowe stowarzyszenie Polsko-Australijskich Agen
cji Turystycznych, pn. SPATA. Celem stowarzyszenia jest propago
wanie wyjazdów turystycznych do Polski i innych krajów socjali
stycznych.

(MS)

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA <’*»
m aszowi z Akwinu, dom inikaninowi. Filozofia i teologia 
Bonawentury kształtowała się pod wyraźnym  w pływem  ~> 
św. Augustyna — Platona i -*  Plotyna, chociaż w idać 
też w  niej w pływ  ->  Arystotelesa, co stało się niewątpliwie 
wskutek przypominania go i w zorow ania się na nim przez 
św. Tomasza z Akwinu. Np. w  teorii poznania częściowo 
głosił i przyjm ow ał pogląd Arystotelesa, że poznanie czło
w ieka rozpoczyna się i jest zależne od zm ysłów  (sensualizm), 
ale i od światła, które daje i może dać jedynie Bóg (ilumi- 
nizm) i to przede wszystkim głównie na drodze mistycznej 
i poprzez kilkustopniową kontem plację, na której najw yż
szym szczeblu człow iek dochodzi czy dojść może do jakiegoś 
już zjednoczenia z Bogiem, tym samym w  jakiejś mierze 
poznania Go i widzenia w  Nim istoty wszystkich bytówr, 
znajdujących się jako Jego idee —  myśli w zorcze w  Jego 
umyśle (egzemplaryzm). Bóg też jest źródłem i ostoją w szy
stkiego (teocentryzm). Nadto Banawentura głosił konieczność 
sprzężenia wszystkich nauk szczegółowych z filozofią w łącz
nie i oddania ich na usługi teologii. Twierdził bowiem , że 
każda prawda filozoficzna jest równocześnie teologiczną, 
chociaż nie każda prawda teologiczna może być poznana f i 
lozoficznie, czyli zrozumiana i pojęta przez rozum ludzki.

M imo sw ojego m istycyzm u Bonawentura był człowiekiem  
tolerancyjnym  i sw oją filozofią oraz działalnością w yw arł 
duży, pozytywny w pływ  na potom nych zwłaszcza zaś na -»- 
Franciszkanów.

Bolt Feliks — (ur. 1864 w  Barłożnie, w oj. gdańskie, zm. 1940 
w  obozie koncentracyjnym  w  Sztutowie —  Stutthof) — ks. 
rzymskokat., działacz spółdzielczy, w  1933— 35 senator R.P. 
Ma duże zasługi w  krzewieniu oświaty wśród Polaków  na 
Pomorzu i w  przeciwdziałaniu germanizacji.

Bołhowitinów Jew. Aleks., zakonne im ię Eugeniusz —  (ur. 
1767, zm. 1837 w  K ijow ie) — rosyjski teolog, historyk, m e
tropolita prawosławny. Po ukończeniu Akadem ii Duchownej 
w  Petersburgu i po stracie żony i dzieci w  1799 r. wstąpił do

zakonu, po jakim ś czasie został w ykładow cą w  Akademii 
D uchownej filozofii i homiletyki), a w  1804 r. został bisku
pem, w  1822 metropolitą K ijow a. Jest autorem w ielu  prac 
teologicznych i z zakresu historii Kościoła. M.in. napisał 
książkę pt. Istorija rossijskoj ijerarchii (K ijów  1827).

Bołotow Bazyli — (ur. 1854, zm. 1900 w  Petersburgu) — ro 
syjski praw osław ny teolog i profesor historii K ościoła w  pra
wosławnej Akadem ii D uchownej w  Petersburgu. Jest auto
rem w ielu  prac historycznych, a rów nież rozpraw y pt. Nau
ka O rygenesa o T rójcy św. Jest też autorem studium pt. 
Thesen iiber das Filioąue, czyli T ezy o Filioąue, w  którym  
to  studium  w  nawiązaniu do rozm ów  na ten temat, jakie 
toczyły się m iędzy praw osław nym i a  ■ starokatolikami, 
m.in. stw ierdza tu, że w  .poidziale K ościołów  najtrudniejszą 
sprawą do rozwiązania jest n ie sprawa Filioąue, a prymat 
papieża i jego ogłoszona na I soborze watykańskim nieomyl
ność.

Bommel K orneliusz —  (ur. 1790, zm. 1851) —  biskup 
rzymskokat. w  Leodium. Jest autorem kilku prac teologicz
nych.

Bon —  religia m ieszkańców póŁn. i wschód. Tybetu, jedna 
z  odm ian i przystosowań -*  buddyzmu.

Bona G iovanii —  Jan —  (ur. 1608, zm. 1674 w  Rzymie) — 
członek a potem  i generał zgrom adzenia reform atów  św. 
Bernarda, kardynał. Jest autorem szeregu prac historycz
nych, liturgicznych i ascetycznych.

Bona Stanisław W incenty —  (ur. 1888 w  Chicago, zm. 1967 
w  Green Bay — U.S.A.) —  biskup rzymskokat. i działacz 
społeczny w śród  Polonii ameryk. Został następcą pierwszego 
w  USA rzym skokatolickiego biskupa Polaka — biskupa 
Pawła Rhodego.

Bonacina M arcin —  (ur. ok. 1585 w  M ediolanie, zm. 1631) —

6



Przed wyborem uczelni

O studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie

Skończyły się egzaminy matu
ralne, zam ykające etap szkolni
ctwa średniego. Stoicie, młodzi 
maturzyści, przed bardzo ważną 
i trudną decyzją — w yborem  
kierunku studiów. Pragnę poroz
m awiać z Wami o Chrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej. Być 
m oże ta rozm ow a przyczyni się 
do podjęcia przez Was doniosłej 
decyzji.

Chrześcijańska Akademia Teo
logiczna jest jedyną • w -świecje 
uczelnią ekumeniczną, kształcącą 
przyszłych duchownych wyznań 
nierzym skokatolickich. W  1974 ro
ku uczelnia obchodziła uroczyś
cie 20-lecie swego istnienia.
Przedstawię W am genezę pow sta
nia Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, która z pewnością 
nie jest W am  znana.

C ofn ijm y się do początku X X  
wieku, do tej bow iem  pory pol
scy teolodzy K ościołów  nierzym 
skokatolickich studiowali na za
granicznych uniwersytetach, bo
leśnie odczuw ając tęsknotę za o j
czyzną i swym i bliskimi. Dlatego 
starano się o utworzenie akade
mii teologicznej w  kraju. W  1919 
roku dziekan wydziału prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
profesor A lfons Parczewski, w y
stąpił z m em oriałem  o utw orze
n ie na Uniwersytecie W arszaw
skim w ydziału teologii ewange
lickiej. Utworzenie fakultetu teo
logii protestanckiej wym agało 
w ielu  trudów  i poświęceń. Spra
wa rozpatrywana była przez M i
nisterstwo W yznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego, które 
pozytywnie ustosunkowało się do 
myśli prof. Parczewskiego. U two
rzeniem w ydziału zainteresowane 
były  szczególnie w ładze Kościoła 
Ew angelicko-Augsburskiego oraz 
K ościoła Ew angelicko-Reform o
wanego i one właśnie w łożyły 
ogrom ny w kład w  utworzenie 
w ydziału teologii ewangelickiej.

W  1921 roku zaczęły się p ierw 
sze wykłady. W ydział teologii 
ewangelickiej stał się fundam en
tem do studiów  teologicznych 
K ościołów  m niejszościow ych w 
Polsce. Był ow ocem  pracy wielu 
kościelnych działaczy duchow 
nych i św ieckich.

Podczas II w ojny  światowej 
wydziały Uniwersytetu W arszaw
skiego, m.in. także W ydział Teo
logii Ewangelickiej, zostały przez 
okupanta zamknięte. W  obozach 
koncentracyjnych więzieni byli 
profesorow ie Uniwersytetu. W  o
bozie w  Gusen zmarł założyciel 
W ydziału Teologii Ewangelickiej 
ks. prof. E. Bursche.

W  1945 roku W ydział Teologii 
Ewangelickiej restytuowało M ini
sterstwo Oświaty. W  dziewięć lat 
później, tj. w  roku 1954, Wydział 
Teologii Ewangelickiej w ydzielo
ny został z Uniwersytetu W ar
szawskiego i przekształcony w  sa
modzielną akademię teologiczną. 
Jest to bąrdzo ważna data, gdyż

od tej chw ili datuje się pow sta
nie Chrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej.

Akadem ia miała sw oją  siedzibę 
w  Chylicach pod Warszawą, w  
domu W arszawskiego Zboru 
Ewangelicko-Augsburskiego Św ię
tej T rójcy  „Tabita” . M ieścił się 
tam  także D om  Studenta dla sek
cji ew angelickiej i sekcji staro
katolickiej. W  tym  czasie ks. bp 
K arol K otula zapoczątkował 
sprawę budow y ośrodka luterań- 
skiego w  W arszawie. W 1961 roku 
n ow y biskup, ks. dr Andrzej 
Wantuła, w łączył w  plan budo
w y  gmach Chrześcijańskiej A ka
demii Teologicznej.

Rok 1967 przyniósł zmiany 
struktury Akadem ii. Czteroletnie 
studia stacjonarne zostały prze
kształcone w  pięcioletnie. U tw o
rzono także studia zaoczne dla 
duchow nych nie m ających peł
nego wykształcenia teologicznego 
na poziom ie akademickim. Wzrost 
liczby studentów pogarszał w a 
runki lokalowe. W W arszawie 
K ościół Ewangelicko-Augsburski 
budow ał gmach dla Akademii.

17 października 1970 roku od
było się uroczyste pośw ięcenie i 
przekazanie gmachu do użytku 
Chrześcijańskiej Akadem ii T eolo
gicznej. Poświęcenia gm achu A ka
demii dokonał ks. bp dr Andrzej 
Wantuła. Uroczystość ta zbiegła 
się z 400-leciem Ugody Sando
mierskiej.

W  Chrześcijańskiej Akadem ii 
Teologicznej istnieją trzy sekcje:

I. Sekcja Teologii Ewangelic
kiej, w  której studiują studenci i 
studentki z K ościołów : Ewange
licko-Augsburskiego, Ew angelic
ko-R eform ow anego, Baptystów, 
M etodystów, Zjednoczonego K oś
cioła Ewangelicznego i A dw enty
stów  Dnia Siódmego.

II. Sekcja Teologii Starokatolic
kiej, w  której studiują studenci i 
studentki z K ościoła Polskokato-

lickiego, Starokatolickiego K ościo
ła M ariaw itów  i z K ościoła K a
tolickiego M ariawitów.

III. Sekcja Teologii Prawosław
nej jest jednolita, studiuje na 
niej m łodzież prawosławna.

W  roku akadem ickim  1975/76 
w  Chrześcijańskiej Akadem ii Teo
logicznej studiow ały ogółem  124 
osoby, w  tym  46 studentek. Na 
Sekcji Teologii Ewangelickiej by 
ło  77 osób (w tym  23 studentki), 
na Sekcji Teologii Starokatolic
kiej —  11 (w tym  3 studentki), 
na Sekcji Teologii Prawosławnej
— 36 (w  tym 21 studentek). Jak 
z tego wynika, kobiety w  Chrześ
cijańskiej Akadem ii Teologicznej 
stanowią duży procent wśród stu
diujących.

Z  pew nością interesuje Was, ja 
kie przedm ioty są wykładane w  
Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej. Studia m ają charakter 
humanistyczny. D om inują języki 
starożytne, historia K ościoła w  
Polsce, historia K ościoła P ow 
szechnego. Studenci w ybierają 
jeden z języków  obcych  i uczęsz
czają na lektorat tego języka. 
Chrześcijańska Akadem ia T eolo
giczna posiada 12 K atedr:

1. Katedra Egzegezy Starego 
Testamentu i języka hebrajskie
go z zakładem,

2. Katedra wiedzy nowotesta- 
m entowej i języka greckiego z za
kładem,

3. Katedra w iedzy historycznej 
z dw om a zakładami,

4. Katedra teologii systema
tycznej z zakładem,

5. Katedra teologii praktycznej 
z zakładem,

6. Katedra teologii starokato
lickiej z zakładem,

7. Katedra w spółczesnych kie
runków  społecznych i filozoficz
nych, z zakładem,

8. Katedra praw osław nej w ie 
dzy starotestamentowej z zakła
dem.

Polskokatoliccy studenci Chrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej w W ar
szawie po ukończeniu studiów otrzy
mują święcenia kapłańskie, by w y
pełniać wzniosłą m isję religijną i 
patriotyczną w kraju oraz wśród Po
lonii zagranicznej w U SA, Kanadzie 
i Brazylii. Na zdjęciu fragment uro
czystości święceń kapłańskich w ka

tedrze Sw. Ducha w Warszawie

9. Katedra praw osław nej egze
gezy N ow ego Testamentu z zakła
dem,

10. Katedra historii Kościoła 
Powszechnego z zakładem,

11. Katedra patrologii z zakła
dem,

12. Katedra praw osław nej tra
dycji teologii dogmatycznej i m o
ralnej z zakładem.

Studenci uczestniczą w  zaję
ciach pięć razy w  tygodniu. So
bota i niedziela są w olne od za
jęć. Na ChAT, jak w  każdej w yż
szej uczelni, działa Socjalistyczny 
Związek Studentów Polskich, 
zrzeszający duży procent studiu
jących. Dla m iłośników  turysty
ki 'koło PTTK  organizuje w y 
cieczki i rajdy.

Studenci mieszkają w  domach 
studenta, rozm ieszczonych w  k il
ku punktach stolicy. Luteranie 
zakw aterowani są przy ul. M io
dowej 21, baptyści przy ul. Chłod
nej, adwentyści i członkowie 
Z jednoczonego K ościoła Ewange
licznego przy ul. Z agóm ej 10, 
polskokatolicy przy ul. W ilczej 31, 
metodyści przy ul. M okotowskiej
12, praw osław ni przy al. Świer
czewskiego.

Chrześcijańska Akadem ia Teo
logiczna jest szkołą wyższą, p o 
siadającą wszystkie uprawnienia. 
Istnieje w ięc system stypendial
ny, obow iązujący na wszystkich 
uczelniach w  Polsce. Ukończenie 
studiów  w ieńczy praca magister
ska.

Egzamin w stępny na ChAT 
składa się z części pisem nej i 
ustnej. Część pisemna obejm uje 
egzamin z literatury polskiej oraz 
egzamin ze znajom ości języka 
nowoczesnego (angielski, niem iec
ki, francuski, rosyjski). Część ust
na obejm uje egzamin z literatu
ry polskiej, historii Polski i z 
przedm iotu związanego z kierun
k ów  studiów, czyli z nauki reli
gii-

Nie sposób przedstawić w szyst
kich w iadom ości o  Chrześcijań
skiej Akadem ii Teologicznej, nie
mniej jestem  przekonany, że te 
ogólne inform acje w zbogaciły  
Waszą w iedzę o ChAT. Jeśli ktoś 
pragnie w iece j dow iedzieć się o 
Akademii, niech przyjdzie na u li
cę M iodow ą 21 w  W arszawie oso
biście. Chętnie porozm aw iają z 
nim w ykładow cy lub studenci 
ChAT. D o zobaczenia w  naszej 
ekumenicznej uczelni!

PIOTR LIPOWCZAN
(student ChAT)
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Grudki
biorą

oddech...
Na zachodnim  krańcu Zam ojszczyzny, opodal traktu w io 

dącego z B iłgoraja do Lublina, leży spora w ieś Grudki, na
leżąca do gminy Turobin. Słow o „leży” n ie jest tu zapewne 
najwłaściwsze, gdyż wieś to zabudowania, a dom y grudczań- 
skie w ciskają się w  każdy rów niejszy  kawałek terenu, pną 
się śm iało nawet na szczyty pagórków  ostatniej fałdy R oz
tocza, sprawiając wrażenie ruchu.

Grudki, jak  również sąsiednią m iejscow ość, Hutę, zamiesz
kują rolnicy, ludzie pracowici, spokojni, wyrozum iali i tole
rancyjni, pom im o że należą do rożnych K ościołów , nie ma 
w śród nich konfliktów  m iędzywyznaniowych. Zapytany o 
racje tej budującej tolerancji i w spółżycia między członka
mi parafii polskokatolickiej i rzymskokatołikami, przygodny, 
starszy rozm ówca, którego nazwiska nie zapamiętałem, 
oświadczył, że jest narodow cem  od lat m łodzieńczych, prze
żył wraz z rodzącą się parafią polskiego K ościoła w iele  prze
śladowań, ale dzięki Bogu, czasy te należą do przeszłości.

—  W  Grudkach stanowimy większość, a nasz K ościół sza
nuje w olność sumienia i przekonania każdego człowieka. Nie 
nawracam y na naszą w iarę siłą, lecz dobrym  słowem, a prze
de wszystkim przykładem  uczciw ego życia. Słyszym y o ak
tach dyskrym inacji i poniżania naszych w spółbraci w  nie
których m iejscow ościach, gdz'ie dom inuje rzym skokatolicyzm , 
bolejem y nad tym  i obw iniam y za taki stan rzeczy duchow 
nych, którzy terrorem chcieliby zaprowadzić jedną wiarę, za
chęcam y cierpiących do przetrwania.

—  M y w  Grudkach m am y też sw ój spór, trw ający  od kil

ku lat,, ale jest to spór w ybitnie nieszkodliw y —  rzekł z 
uśmiechem mój rozmówca.

Dom yśliłem  się, że zmienił temat. K onflikt trw a między 
pionem  oświaty i administracji, m iędzy szkołą a gminą. 
Szkoła propaguje pisownię nazw y w ioski przez „o ”  kresko
wane, a gmina przez „u ” zwykłe. Gródki czy G rudki?

—  Na razie dzieci w  w ypracow aniach szkolnych m ogą p i
sać tak albo tak, bez obaw y popełnienia błędu ortograficz
nego —  pow iedział na pożegnanie stary grudczanin i prze
prosił, poniew aż czekają go rozliczne zajęcia w  domu przy 
gospodarstwie, a w ieczorem  musi iść na rekolekcje w ielko
postne trw ające już od  trzech dni.

Przyspieszyłem kroku. Chciałem porozm aw iać z probosz
czem, ale nie w  ostatniej chw ili przed nieszporami, gdy 
ksiądz musi się skupić przygotow ując się do nabożeństwa. 
Szybko m inąłem  stary kościółek kryty blachą, na której w 
wielu m iejscach ukazały się już rdzawe zacieki. Krętą ście
żyną, wśród olbrzym ich stosów  czerw onej cegły i  obok głę
bokich w ykopów , dotarłem  pod okazały piętrow y budynek 
plebanii, ukończony dwa lata temu.

Z księdzem proboszczem , Jerzym  Białasem, znam się do
brze, dlatego przyjął mnie serdecznie, przedstawił prow a
dzącym  rekolekcje kapłanom  i usadowił przy stole, na któ
rym  troskliw e dłonie pani Urszuli wnet postaw iły szklankę 
aromatycznej herbaty. Przeprosiłem  za niezbyt właściwą 
porę odwiedzin, ale gospodarz energicznie zaprzeczyły

—  Jesteś u m nie w  Grudkach po raz pierwszy, w ięc czuj 
się jak  u siebie w  domu.



it
*

1. Ks. Jerzy Białas, proboszcz polskokatolickiej parafii pw. 
św. Izydora w Grudkach

2. Stary, wysłużony kościółek w Grudkach

3. Bp Tadeusz Majewski dokonuje poświęcenia materiałów 
budowlanych przeznaczonych na budowę nowego kościoła

1. Procesja Eucharystyczna w Grudkach

5. Wierni podczas Mszy św.

P opijając herbatę gwarzyliśm y o życiu parafii.
— Dobrze się stało, że tu, do Grudek, dał ksiądz biskup 

m łodego i zdolnego proboszcza — rzekł jeden z rekolekcjo
nistów. Teraz ksiądz Jerzy próbow ał zaprzeczyć, ale star
szy kapłan ruchem ręki nakazał mu m ilczenie i ciągnął da
le j:

—  Znam tę p laców kę od  w ielu  lat. Byli tu dobrzy księ
ża, lecz żaden nie potrafił dokonać tak wiele. Niedawno ple
bania mieściła się w  małym, drewnianym, zagrzybionym  
domku, dziś zaś jesteśm y w  pięknym , kom fortow o urządzo
nym  domu, a wszystko dzięki pracy naszego gospodarza.

Ksiądz Białas zaoponow ał:
—  To, co tu zostało zrobione, nie jest w yłącznie m oją  za

sługą, lecz całej społeczności parafialnej, która niezwykle 
ofiarnie pracow ała przy budow ie plebanii, ja  tylko organi
zow ałem  i kierowałem  robotam i. N ie w oln o też zapomnieć, 
że los uśmiechnął się do nas. Otrzym aliśmy w ielki dar pie
niężny od naszego rodaka, który przed w ojną w yem igrow ał 
do Am eryki właśnie z Grudek, a um ierając przed kilku laty 
w  Stanach, przekazał m ajątek na kościół w  rodzinnej m iej
scowości. Plebanię już mamy, czeka nas jednak o  w iele 
trudniejsze zadanie —  budowa now ego kościoła.

— Parafianie wierzą w  zapobiegliw ość i tw o je  zdolności
—  księże Jerzy — w trącił drugi kapłan.' —  M ów ili do mnie, 
że gdy przyszedłeś, przyjęli cię z rezerwą, a niektórzy, w i
dząc przed sobą szczupłego m łodzieńca ubranego w  sutannę, 
kręcili głowam i i szeptali m iędzy sobą: — Czy ten chłopiec 
podoła obow iązkom ? W ygląda jak pastuszek, a nie pasterz,

— W porównaniu z pokaźną sylwetką m ego poprzednika 
m oja filigranow a postać rzeczywiście wypadała niekorzyst
nie —  przyznał śm iejąc się ksiądz Jerzy.

—  M ówm y jednak o świątyni. Plany są opracowane i za
twierdzone zarów no przez w ładze kościelne, jak też przez 
Urząd w ojew ódzki. Zgrom adziliśm y niemal cały zasadniczy 
materiał, z w yjątkiem  cementu. Cegłę, żw ir i dźwigary oraz 
inne żelastwo można oglądać na placu. M amy też pełną 
stodołę w orków  z w apnem  hydratyzowanym . W ykonaliśm y 
w czynie społecznym  część w ykopów .

Są trudności ze znalezieniem w ykonaw cy. Ci, co oglądali 
plany, boją  się pod jąć budow y w ym agającej ciężkiego sprzę
tu. Ufam jednak m ocno w  Bożą Opatrzność.

Rekolekcje, które przeżywam y, są tak zaprogramowane, 
by dodały otuchy nam wszystkim. Grudki muszą nabrać 
mocnego, nadprzyrodzonego oddechu przed czekającym  je 
ogrom nym  wysiłkiem . Za dwa lata obchodzić będziemy 
pięćdziesięciolecie istnienia parafii. Mam nadzieję, że te uro
czystości odbyw ać się już będą w  now ym  kościele.

Głos dzwonu w zyw ał kapłanów i w iernych na rekolek
cyjne ćwiczenia. Próbow ałem  w zrokiem  odszukać twarz sę
dziw ego rolnika, którego spotkałem na drodze. Lud stał w 
świątyni ciżbą, głow a przy głowie, w słuchany w  S łow o B o
że. Zrezygnow ałem  z poszukiwań, w ciśnięty wraz z dwoma 
m łodzieńcam i w  wąskie przejście m iędzy ławkami. W ierni 
i ich duszpasterz na m odlitw ie nabierali sił do pracy. Para
fianom  grudczańskim nie zabraknie oddechu.

LUDWIK PEŁZAK
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Członkowie Rady Naczelnej Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego

ŚWIATOWY KONGRES
WOLNOŚCI RELIGIJNEJ 

W  AMSTERDAMIE

Jak podaje prasa krajow a i 
zagraniczna, w Amsterdamie 
obradował w  dniach 21— 23 
m arca br. I Św iatow y Kongres 
W olności Religijnej, w  którym 
uczestniczyło ponad 300 przed
staw icieli K ościołów  i w spól
not religijnych z 30 krajów , a 
w śród nich sekretarz general
ny  Św iatow ej Rady K ościołów  
—  dr Filip Potter, delegat 
W atykanu — m sgr Piętro Pa- 
van i wielu innych w ybitnych 
świeckich i duchow nych dzia
łaczy chrześcijańskich oraz re
prezentantów niektórych w y
znań niechrześcijańskich.

I Św iatow y Kongres W olnoś
ci R eligijnej obradow ał w  A m 
sterdamie akurat w  okresie 
dość intensywnego narastania 
na całym  Zachodzie, a zwłasz
cza w  Stanach Zjednoczonych, 
kampanii w okół praw  czło
wieka, kampanii prowadzonej 
w  bardzo określony sposób i 
z bardzo jednoznacznej pozy
cji. Czy sprawy te znalazły 
sw oje  odzw ierciedlenie rów 
nież na forum  K ongresu? Otóż
0 sprawach wolności i praw 
człow ieka oraz o łamaniu tych 
praw  w  takich krajach, jak np . 
Brazylia, Argentyna, Indone
zja, Południow a Korea czy 
Uganda, m ów ił w  sw oim  w y 
stąpieniu sekretarz generalny 
Św iatow ej Rady K ościołów , dr 
Filip Potter. W ystąpienie to 
w yw oła ło szczególnie duże za
interesowanie, zarówno ze 
względu na problem atykę po 
ruszoną w  referacie pt. „W ol
ność religijna w  perspektywie 
ekum enicznej” , jak  i z uwagi 
na osobow ość prelegenta. Dr 
Potter przedstawił bardzo 
w nikliw ą analizę historii w al
ki Św iatow ej Rady K ościołów  
w  obronie szeroko rozum ia
nych .praw człowieka, a zw ła
szcza w olności religijnej.

Po wygłoszeniu tego refera
tu odbyła się konferencja pra
sowa z udziałem kilkudziesię
ciu dziennikarzy holenderskich
1 zagranicznych. Na konferen
c ji zapytano sekretarza gene
ralnego Światowej Rady K oś
ciołów , jak ocenia niedawne

wystąpienia prezydenta USA, 
Jim m y Cartera, w  sprawie ła
mania praw  człow ieka w  in
nych krajach. Dr Filip Potter 
odpowiedział, że nie w idzi p o 
trzeby kom entow ania w ypo
wiedzi prezydenta Cartera, 
ponieważ uważa, że powinien 
on raczej pośw ięcić w ięcej u- 
w agi dotrzymaniu obietnic 
przedw yborczych i zastanowić 
się, w  jaki sposób Stany Z jed 
noczone m ogłyby skutecznie 
realizować deklarację praw
człow ieka w  jego własnym 
kraju. Pod tym względem  a- 
merykańska w olność pozosta
w ia bow iem  wiele do życzenia. 
W Stanach Zjednoczonych A - 
meryki Północnej problem y 
dyskrym inacji rasowej są ra
żąco niepokojące. Sekretarz 
generalny Św iatow ej Rady
K ościołów  nawiązał tu n ie
w ątpliw ie do znanej sprawy 
Kościoła Baptystów w Plains, 
rodzinnej parafii Cartera, któ
ra dopiero 14 listopada ub. ro
ku, stosunkiem 120:66 głosów 
diakonów, zm ieniła decyzję o 
niedopuszczaniu do sw ej spo
łeczności czarnych w spółoby
wateli.

A le  na parafii w  Plains
Am eryka — jak w iadom o — 
nie kończy się. W ypow iedź na 
temat wystąpień prezydenta 
Cartera przypom ina znaną 
przypowieść biblijną, o „d o 
strzeganiu źdźbła w  oku bra
ta, a pom ijaniu belki, która 
tkwi we własnym  oku” .

APEL ŚWIATOWEJ 
RADY KOŚCIOŁÓW

Światowa Rada K ościołów  
zaapelowała do swych K oś
ciołów  członkowskich o  ze
branie 1,5 m iliona dolarów  na 
rzecz odbudow y Rumunii.

Światowa Rada K ościołów  
ma zamiar w ziąć udział w  od
budow ie polikliniki w  Rosiori 
de Vede, m iejscow ości liczą
cej ok. 30 tys. mieszkańców, 
położonej w  odległości 120 km 
na południow y zachód od Bu
karesztu. ŚRK partycypow ać 
będzie rów nież w  odbudow ie 
zniszczonych w  czasie trzęsie
nia ziemi instytutów teolo

gicznych i sem inariów  du
chownych.

Apel ŚRK został skierow a
ny wspólnie ze Światową Fe
deracją Luterańską oraz w 
ścisłej w spółpracy ze Z jedn o
czonym K ościołem  Referm o- 
w anym , K onferencją K ościo
łów  Europejskich, M oskiew 
skim Patriarchatem Ekume
nicznym  i Św iatow ym  Z jedno
czeniem Baptystów.

„RASKOŁ” — WYZNANIE  
STAROOBRZĘDOWE

Ruch staroobrzędowy, n o
szący potoczną nazwę „R as
koł” , „R askolnik” , pow stał w 
Rosyjskim  K ościele Praw o
sławnym  przed przeszło 300 
laty —  od czasów słynnej re 
form y patriarchy M oskiew 
skiego Nikona (1605— 1681), d o 
tyczącej m.in. korekty tekstu 
ksiąk liturgicznych. Z in icja
tyw y cara Aleksandra i pa
triarchy Nikona dokonano 
w ów czas poprawienia rytuału 
liturgicznego w  oparciu o tek
sty i obrzędek grecki (za apro
batą patriarchów  wschodnich).

Zainicjow ana korekta i uni
fikacja rytuału w edług w zo
rów  greckich, różniących się 
w ówczas od starorosyjskich 
tradycji obrzędowych, w y 
w ołały wśród zw olenników  
starorosyjskich zw ycza jów  li
turgicznych opozycję, a na
stępnie otwartą schizmę, zw a
ną p o  rosyjsku „raskoł” . W al
ka ze schizmą prowadzona o- 
stro i bezwzględnie przez K oś
ció ł o ficja lny  łącznie z czyn 
nikami państwowym i, nie tyl
ko nie zlikw idow ała ruchu 
staroobrzędowego, lecz raczej 
go umocniła i rozpow szechni
ła.

Prześladowania staroobrzę
d ow ców  przez rząd carski 
przyczyniły się m.in. do ich 
diaspory i rozpowszechnienia 
się daleko poza granice ów 
czesnej Rosji, a w  tym  do po 
wstania gmin staroobrzędow 
ców  na terenie Łotwy, Litwy, 
Mazur i Bukowiny. Druga 
w ojna światowa nie w prow a
dziła większych zmian w  sy
tuacji tego wyznania, aczkol
w iek ruchy repatriacyjne i 
zmiany granic częściow o od
biły się na terenach o nikłej 
liczbie w yznaw ców  (dotyczy to 
przede wszystkim Polski i R u
munii).

G łów ne ośrodki wyznania 
staroobrzędow ego i większość 
w yznaw ców  znajduje się w 
granicach Związku Radzieckie
go. Na jego terytorium  sw o
bodnie działają i rozw ijają się 
gminy trzech podstaw ow ych 
kierunków, a m ianow icie:

— K ościół staroobrzędow y 
tzw. „ugody Białokrynickiej” . 
Jest to K ościół uznający hie
rarchię duchowną. Stanow i on 
pod względem  ilości parafii i 
w ierzących najw iększą organi
zację, łączy parafie na terenie 
całego Związku Radzieckiego,

—  K ościół staroobrzędowy 
tzw. „b ieg łopopow ców ” p rzy j
m ujący księży przychodzących 
z Kościoła prawosławnego,

— K ościół staroobrzędow - 
ców -bezpopow ców , n ie uzna
jący  hierarchii duchow nej.

Ostatni z w ym ienionych Koś 
ciołów  nie posiada wspólnego 
ośrodka centralnego. Na L i
tw ie gm iny religijne staroob- 
rzędow ców -bezpopow ców  zjed
noczone są w  jedną organiza
cję, kierowaną przez Naczelną 
Radę Duchowną. Struktura 
kom petencji władz duchow 
nych oparta jest na wzorach 
przedw ojennych.

Rada Naczelna W schodnie
go K ościoła Staroobrzędowego 
nie posiadająca hierarchii du
chow nej zw ołała ostatnio So
bór Staroobrzędow ców , który 
odbył się w  W ilnie dnia 14.VI. 
1974 roku i dokonał kole jne
go w yboru  składu 16-osobo- 
w ej rady. Na pozostałych te
renach Związku Radzieckiego 
gminy staroobrzędow ców -bez- 
popow ców  działają jako sa
m odzielne stowarzyszenia reli
gijne.

NABOŻEŃSTWA
WIELKANOCNE
PATRIARCHÓW

PRAWOSŁAWNYCH

W bieżącym  roku w  swych 
katedrach celebrowali nabo
żeństwa w ielkanocne następu
jący  patriarchow ie:

w  soborze św. Jerzego w 
Istambule —  ekumeniczny pa
triarcha Konstantynopolitań
ski, Dym itr I, w  Aleksandrii ■— 
patriarcha Aleksandryjski i 
całej A fryki, M ikołaj, w  Da
maszku — patriarcha A ntio
cheński i całego W schodu, 
Eliasz IV, w  Jerozolim ie —  pa
triarcha Jerozolimski i całej 
Palestyny, Benedyktos, w  so
borze O bjaw ienia Pańskiego w 
M oskw ie — patriarcha M o
skwy i całej Rosji, Pimen, w 
soborze św. Spirydiona w  Bu
kareszcie — pełniący funkcje 
zwierzchnika petriarchu ru 
muńskiego (po śm ierci patriar
chy Justyniana) metropolita 
m ołdawski, Justyn, w  sobo
rze św. Aleksandra Newskiego 
w  Sofii —  patriarcha Sofii i 
całej Bułgarii, Maksym, a w 
soborze belgradzkim  —  pa
triarcha Serbii, German.

SPOTKANIE DZIENNIKARZY 
WYZNANIOWYCH W  USA

Dziennikarze katoliccy i pro
testanccy z Am eryki P ółnoc
nej zebrali się w  dniach 26— 
—28 kw ietnia br. w  N ow ym  
Orleanie w  stanie Luizjana na 
dorocznym  zjeździe, organi
zow anym  w spólnie przez Ca- 
tholic Press Association i So- 
ciety Church Pres. Do pierw 
szego stowarzyszenia należą 
am erykańscy dziennikarze ka
toliccy, a do drugiego prote
stanccy. W  zjeździe w zięli też 
udział specjaliści z dziedziny 
teologii, etyki i socjologii. W 
dniu otw arcia zjazdu przem ó
w ienia w ygłosili: dr George 
Gallup z Instytutu Badania 
Opinii Publicznej oraz Dorothy 
Day, znana działaczka kato
licka.

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •  KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE ŚWIECIE •  KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •  KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE
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Jak się czujesz?

Lekarz
radzi

A trzeba pamiętać, że najlep
szym w ypoczynkiem  jest właśnie 
mocny, głęboki sen.

Innym, dość częstym objaw em  
przemęczenia jest także brak a
petytu. Człowiek zdrowy, o  nor
malnym  apetycie, odczuwa chęć 
do jedzenia w  30 do 60 minut 
po rannym przebudzeniu się, ale 
człow iek niewyspany, który sil
nie się zm ęczył poprzedniego dnia 
czy przeżył jakieś zdenerw o
wanie, może nie odczuw ać g ło
du do południa i dłużej. I tu też 
nie potrzeba „czegoś na apetyt” , 
wystarczy uspokojenie się, odpo
czynek, a i apetyt wróci.

O przemęczeniu organizmu da
je  nam  znać rów nież serce. N aj
częściej sprawdzając działalność 
naszego serca bierzem y się za 
puls. Tętno człowieka zdrowego 
w ynosi przeciętnie 65 do 75 ude
rzeń na minutę, ale wystarczy 
w ypicie filiżanki m ocnej kawy, 
kieliszka wódki, zrobienie w ięk

szego wysiłku fizycznego, prze
życie gniewu czy strachu —  a już 
tętno ulega wyraźnemu przyspie
szeniu.

U sportowców, przy dużych 
wysiłkach, ilość uderzeń tętna 
może wzrosnąć nawet do 200 na 
minutę. Z tego wynika, że serce 
człow ieka przyzw yczajonego do 
dużych w ysiłków  fizycznych ra
dzi sobie lepiej i bez uszczerbku 
dla zdrowia. A  wniosek drugi — 
że samo przyspieszenie tętna nie 
jest dow odem  choroby serca.

Na podstawie tych paru przy
kładów  można się w ięc samemu 
pokusić o wstępne rozpoznanie 
swego stanu zdrow ia i podjęcie 
decyzji: iść czy nie iść do le 
karza. A  jeśli pójść — i lekarz 
potwierdzi nasze niepokoje — to 
ju ż leczyć się systematycznie i 
wykonyw ać wszystkie zalecenia 
lekarskie, żeby być zdrow ym  i że 
by odpow iadając na pytanie: „jak  
się czujesz?” m óc odpow iedzieć: 
„dziękuję, zupełnie dobrze” .

Najczęstsze wady wzroku

Są ladzie, którzy przy naj
drobniejszych niedomaganiach 
w padają w  panikę, w yszukując u 
siebie m nóstwo najgroźniejszych 
chorób. A  znowu inni, wprost 
przeciwnie, w yznając zasadę „sa
m o przyszło, samo m inie” , w  ka
rygodny sposób lekkom yślnie 
traktują sw ój organizm i sw oje  
zdrowie.

O czyw iście tak jedni, jak  i dru
dzy postępują błędnie. W e wszy
stkim, a w ięc i w  stosunku do 
w łasnego zdrow ia potrzebny jest 
umiar. Rozsądna troska o  zdro
w ie własne nie w ym aga wiedzy 
m edycznej, wym aga natomiast 
świadom ej kontroli sw ego sa
m opoczucia. Sam opoczucie b o 
w iem  jest czułym  zegarem na
szego zdrowia.

Z drow y człow iek jest aktywny, 
zrównow ażony, pracuje bez uczu
cia ciągłego zmęczenia, nie od 
czuw a „posiadania organów  w e
w nętrznych” , „n ie  czuje” , że ma 
wątrobę, serce, żołądek czy ner
ki.

Oczywiście, nie w  każdym 
przypadku złe samopoczucie m u
si św iadczyć o jakimś schorzeniu,

po prostu m oże ono być w yn i
kiem  dużego jednorazow ego w y 
siłku, silnego napięcia, irytacji 
czy nagłej zm iany uregulowanego 
dotąd trybu życia.

I dlatego, jeżeli po nieprzy
jem nościach, zdenerwowaniu, 
nadm iernej, dodatkowej pracy 
czy m ęczącej podróży nasze sa
m opoczucie jest gorsze, coś nas 
pobolew a, coś nam  dokucza —  
nie pędźm y natychmiast do le
karza. To jeszcze nie choroba. 
T o tylko sygnał, jaki daje nam 
nasz organizm, że potrzebuje 
wypoczynku.

O bjaw em  przemęczenia może 
być także okresow a bezsenność. 
Jest to dowód, że nasz system 
nerw ow y uległ zachwianiu. Przy 
tego rodzaju bezsenności, której 
przyczyny sami się m ożem y do
patrzeć, zw ykle nie potrzeba p o 
m ocy lekarskiej. W ystarczy ure
gulow ać tryb życia. W ieczór, za
miast przed telewizorem , spędzić 
choć w  jakiejś części na space
rze, zm niejszyć ilość w ypijanej 
kaw y i wypalanych papierosów 
— a sen sam się ureguluje,

Zez to nie tylko duży fe ler uro
dy, ale również poważna wada 
wzroku. Zez m ożem y zauważyć 
nawet u niemowląt, ale jest to 
zez jeszcze niegroźny, fiz jo log icz
ny, polegający na braku koordy
nacji ruchu gałek ocznych. Zez 
utrzym ujący się po ukończeniu 
pierwszego roku życia świadczy 
jednak o istniejącej wadzie w zro
ku.

Zez spow odow any jest bra
kiem rów now agi m ięśniowej oka, 
na skutek czego lin ie „patrzenia” 
oczu nie są rów noległe (jak być 
pow inno), ale zbieżne lub roz
bieżne.

Leczenie zeza pow inno rozpo
cząć się m iędzy drugim a trze
cim  rokiem  życia. Jeśli nie p o 
dejm ie się w łaściwego leczenia do 
ukończenia szóstego roku życia, 
wada może się utrwalić i spow o
dow ać stałe kalectwo. Leczenie 
polega na okresow ym  zasłonięciu 
oka zdrow ego —  tym  samym 
dziecko zmuszone jest do pa
trzenia okiem zezującym , a w ięc 
do stałego „trenow ania” tego oka. 
Dzięki takiemu treningowi gałka 
oczna pow raca do praw idłow ego 
położenia. O ile leczenie zacho
w aw cze nie daje pom yślnych re
zultatów, pozostaje w tedy zasto
sowanie zabiegu chirurgicznego. 
Zabieg ten nie jest ani niebez
pieczny, ani specjalnie bolesny, 
a w ynik zawsze daje pozj^tywny.

Jeżeli w ięc zauważym y u na
szego dziecka zez, to w  żadnym 
wypadku nie m ożem y tego faktu 
lekceważyć i nie w olno liczyć na 
to, „Ż e  dziecko z tego samo w y
rośnie” , tylko trzeba udać się do 
okulisty.

Światło wpada do wnętrza oka 
przez soczewkę oka, która skupia 
prom ienie świetlne na siatkówce. 
W  oku niespraw nym  obraz rysuje 
się zniekształcony, poniew aż znie
kształcona jest soczewka. M ów i
m y w ów czas o astygmatyzmie. 
Jeżeli zaś siatkówka znajduje się 
■zbyt daleko od soczewki oka, 
wtedy m ów im y o krótkow zrocz
ności, a gdy jest zbyt blisko —
o dalekowzroczności. Natomiast 
kiedy obraz przekazywany przez 
jedno oko nie pokryw a się z ob 
razem odbieranym  przez drugie, 
istnieje zez, o  którym  mówiliśm y 
na wstępie.

Jeżeli odchylenia od norm y są 
niewielkie, w ów czas m ózg — dys
pozytor naszych wrażeń zm ysło

wych —  potrafi korygow ać błędy 
obrazu przekazywanego przez na
rząd wzroku, lecz gdy wada 
w zroku jest poważniejsza, wtedy 
konieczne są -odpowiednio dobra
ne okulary w yrów nujące i popra
w iające jakość widzenia. N iedo
magania zespołu ogniskującego 
(soczewka— siatkówka), a więc 
krótko i dalekowidztw o zależą z 
reguły od w ym iarów  gałki ocz
nej. Gałka oczna, licząc od so
czewki do siatkówki, mierzy nor
m alnie 24 mm. Jeśli jest ona 
większa —  światło ogniśkuje słę 
przed siatkówką (powstaje krót
kowzroczność), w  przypadku gał
ki ocznej m niejszej —  ogniskuje 
się za siatkówką, w ówczas mamv 
do czynienia z dalekowzrocznoś- 
cią.

Rozm iary gałek ocznych dzie
dziczym y p o  rodzicach. W chw ili 
urodzenia są one małe — stąd 
wszystkie nieom al dzieci są da- 
lekowidzami. Gałki oczne rosną 
i dziedko, które odziedziczyło je 
zbyt duże, staje się krótkow i
dzem. Okres rośnięcia gałek ocz
nych zbiega się z okresem nauki 
szkolnej. Często w ięc się zda
rza, że rodzice niesłusznie obw i
niają szkołę i naukę za tę w ro
dzoną w adę wzroku.

Na podstaw ie najnowszych ba
dań stwierdzono, że zarów no in
tensywne czytanie, jak i nauka 
nie w yw ołu ją  ani też nie w zm a
gają krótkowzroczności. Pam ię
tajm y jednak, że każde dziecko 
pow inno mieć w  okresie szkol
nym przynajm niej raz w  roku 
kontrolowane oczy i w  razie k o
nieczności odpow iednio dobrane 
okulary. W arto też dodać, że oku
lary nie m ogą w zm ocnić ani osła
bić wzroku. Ich rola ogranicza 
się jedynie do poprawienia op
tycznych w łaściw ości naszych 
oczu.

ZAGADKI MEDYCZNE
Wiele nazw medycznych mimo 

podobnego brzmienia ma zupełnie 
różne znaczenie. Kilka z nich przy
taczamy poniżej parami. Czy wie
cie, czym różnią się między so
bą?

Prawidłowe odpowiedzi znajdzie
cie na ostatniej stronie.
1. Aseptyka i antyseptyka?
2. Fizjoterapia i fizykoterapia?
3. Róża i różyczka?
4. Błonnica i płonnica?
5. Dezynfekcja i dezynsekcja?
6. Tężec i tężyczka?
7. Ukłucie i nakłucie?
8. Wydzielanie i wydalanie?
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W  ostatnim czasie na całym świecie rozgorzała kolejna dy
skusja na temat zgubnych nałogów, zagarniających zwłaszcza 
rzesze młodzieży. Prasa polska, telewizja i radio prowadzą 
również akcję profilaktyczną, mimo iż naszemu krajowi, po
dobnie jak wszystkim krajom demokratycznym, widmo nar
komanii nie grozi. Warto jeszcze zwrócić uwagę na spostrze
żenia lekarzy, psychologów i socjologów, na fakt, że jeżeli 
na kontynencie amerykańskim ostatnie lata przyniosły w y
raźny spadek narkomanii, to nasiliła się ona znacznie w kra
jach Europy Zachodniej, a zwłaszcza we Francji i w Repu
blice Federalnej Niemiec.

Nasz tygodnik dołącza również swój głos do tej powszech
nej światowej dyskusji.

Uśmiech świata 
-  to ludzie bez nałogów

fot. Piotr Olczak

W iek X X  oprócz wielu dobro
dziejstw, postępu cyw ilizacji ur
banizacji i technizacji, przyniósł 
również rozw ój farm akologii i 
przemysłu farm aceutycznego. Da
ło  to ludzkości z jednej strony 
potężną broń w  w alce z  choro
bami, z drugiej zaś stworzyło 
m ożliw ości nadużywania leków, 
zwłaszcza tych obiecujących usu
nięcie uczucia zmęczenia, przy
gnębienia, stanów depresyjnych, 
działających pobudzająco i prze- 
ciw bólow o. W iele z tych leków, 
używanych w  bezkrytyczny i  nie
kontrolow any sposób prowadzi do 
szkodliwych przyzw yczajeń i  na
łogów. Wszechstronna inform acja
o środkach farm aceutycznych z 
jednej strony ułatwia leczenie 
różnych schorzeń, z drugiej zaś 
popularyzuje działanie leków  w  
najszerszych kręgach społeczeń
stwa. W  wielu krajach, zwłaszcza 
kapitalistycznych, firm y farm a
ceutyczne na zasadzie konkuren
cji reklam ują produkow ane przez 
siebie środki nasenne i przeciw 
bólow e, i prowadzą wolną ich 
sprzedaż jako „pigułek szczęścia” . 
D odajm y do tego panującą w  
wielu społeczeństwach ..modę” na 
używanie środków  pobudzających, 
euforyzujących i halucynogen
nych, „m odę” na poszukiwanie 
silnych wrażeń i m ożliw ość choć 
chw ilow ego oderwania się od 
stechnokratyzowanej i zurbani
zow anej rzeczywistości, odgradza
jącej człow ieka od naturalnych

w arunków  —  a będziem y mieli 
w  pełni obraz przyczyn naduży
wania środków  farm aceutycznych 
w  społeczeństwie X X  wieku. 
Problem  nadużywania środków 
odurzających z roku na fok  na
biera coraz w iększego znaczenia 
społecznego. W  wielu naukowych 
i popularnych publikacjach ana
lizu je się przyczyny środow isko
we, błędy w ychow aw cze, typy 
osobow ości i warunki społeczne 
prowadzące do podatności na na
łogi, zagarniające coraz większe 
ilości, zwłaszcza m łodego społe
czeństwa z norm alnego, aktyw ne
go życia. W  Polsce nadużywanie 
środkow  farm aceutycznych, halu
cynogennych i naturalnych nar
kotyków  n ie ma jeszcze rozm ia
rów  zjaw iska społecznego, co nie 
znaczy, że n ie należy uczulać na
szego społeczeństwa na groźby 
toksykom anii i. narkotyzmu.

Już w  czasach prehistorycz
nych ludzkość zaiała w iele środ
ków  oszołam iających. Nawet w 
„O dysei”  Homera czytamy o do
sypywanym  do w ina środku, na
zywanym  „brak  troski” , a w  li
teraturze starohinduskiej czyta
m y o  napoju „som a” , upodobnia
jącym  ludzi do bogów . W  spo
łeczności Indian, a zwłaszcza 
wśród Tolteków, znany był na
pój sporządzany z soku agawy,
o nazwie „pulke” , który oszoła
miał, jak głoszą legendy, nawet 
bogów. Na różnych obszarach 
geograficznych znane też były

przetw ory halucynogenne z kono
pi indyjskich, z różnych grzybów, 
lian, kaktusów, w yw ary  z maku 
i z roślin  coca.

W literaturze staroindyjskiej z 
V II— IX  wieku p.n.e. spotykamy 
inform acje o używaniu przez lud
ność przetw orów  konopi, zw łasz
cza celem oszołomienia w  rytua
łach religijnych. Od tamtych od 
ległych czasów po dzień dzisiej
szy w ędrujący żebracy religijni 
znajdują się nieustannie w  stanie 
zatrucia haszyszem, którego o b 
jaw y rozum iane są przez prym i
tywną ludność jako religijna 
ekstaza. W literaturze starohin
duskiej czytamy, że: bhang (prze
tw ór konopi) w yw ołu je  stan utra
ty rozsądku, ale za to w yzw ala 
energię witalną, koryguje flegm a
tyczne homory, będąc „eliksirem  
życia” .

Rów nie daw no jak w  Indiach, 
przetw ory konopi znane były w 
Chinach. Później zasięg używ a
nia przetw orów  konopi znacznie 
się rozszerzył. A rabow ie nadali 
im  nazwę „bahih el fokkara” — 
„ziele fak irów ” . W śród kra jów  
śródziem nom orskich Grecja prze
jęła nawyk zażywania haszyszu 
od Hindusów i Arabów. Do po
zostałych krajów  Europy haszysz 
dociera znacznie później, przy
w ieziony przez żołnierzy armii 
Napoleona z Egiptu. Do A m ery
ki dotarł haszysz rów nież z A fry 
ki, poprzez Meksyk.

Marihuana jest słabszą odm ia
ną haszyszu. Zawartość haszyszu 
w  poszczególnych częściach rośli
ny jest różna. N ajm niej jest go 
w  liściach, z których najczęściej 
sporządza się papierosy (najczęst
sza postać używania marihuany), 
a n a jw ięcej zawiera kwiatostan i 
żywica konopi. Używanie haszy
szu w yw ołu je  początkow o stany 
halucynogenne, później pow odu
je niepokój i spłycenie snu. Na
stępują zawroty głowy, osłabie
nie napięcia m ięśniowego, drże
nie mięśniowe, zaburzenia koor
dynacji ruchow ej, nudności. Ciś
nienie krw i w ykazuje tendencje 
spadkowe. Zachodzą też zmiany 
psychiczne —  niewyraźne w idze
nie i utrudnienie całościow ej in
terpretacji rzeczywistości, słabsze 
poczucie upływu czasu, trudności 
w  skupieniu uwagi, utrudnienie 
myślenia, senność. Długotrwałe 
używanie haszyszu pow oduje 
zmiany psychopatyczne.

O jczyzną m aku opium ow ego jest 
dorzecze Eufratu i Tygrysu. 400— 
3000 lat p.n.e. używano wśród 
lekarstw  na różne choroby rów 
nież i opium. Stosowano go rów 
nież w  m edycynie staroindyj
skiej i chińskiej. Z maku opiu
m ow anego otrzym uje się opium, 
morfinę, kodeinę i najgroźniej
szy z narkotyków  teroinę. Środki 
opium ow e początkow o dają su
biektywną popraw ę sam opoczu
cia, złudzenie innej, lepszej rze
czywistości, deform ują w  silnym 
stopniu poczucie realizmu. Środ
ki te szybko prowadzą do uza
leżnienia psychicznego. W  miarę 
zażywania ich stany euforyczne 
są coraz krótsze, a stany depre- 
sjonalne coraz głębsze i siln iej
sze. W miarę używania tych 
środków  osobow ość ulega znie
kształceniu, wszelkie zaintereso
wania zanikają, pozostaje tylko 
głod narkotyku i myślenie o spo
sobie znalezienia następnej daw 
ki. Narkomani stają się zupełnie 
bezkrytyczni w obec siebie, zani
kają u nich jakiekolw iek am bi
cje  i wym agania życiowe. W w ie
lu przypadkach używania po
chodnych opium  stwierdza się

trwałe, organiczne uszkodzenia 
mózgu. W ystępuje chorobliw a bla
dość, zaburzenia m ow y i chodu 
oraz silne, ogólne wyniszczenie 
organizmu. Mogą też w ystępo
w ać objaw y padaczkowe i stany 
majaczenia. Następuje wyniszcze
nie w yższej uczciw ości i ca ł
kowite zobojętnienie.

W roku 1965 środki masowego 
przekazu w  USA spopularyzo
wały LSD jako cudow ny lek, da
jący  człow iekow i poczucie na
tychm iastowej, pełnej szczęśli
wości. Ze względu na łatwość 
syntetycznej produkcji LSD — ta 
„pigułka szczęścia”  —  wyparła 
bardzo szybko na „czarnym  ryn
ku” niemal zupełnie inne środ
ki halucynogenne. Produkcją 
LSD w  Stanach Zjednoczonych i 
w  krajach Europy Zachodniej 
zajm uje się bardzo w iele osób.

LSD rozw ija silną zależność 
psychiczną. Zażyw ając LSD bar
dzo m ocno odczuwa potrzebę na
stępnego użycia tego środka. N aj
niebezpieczniejszą pozostałością 
po zażywaniu LSD są zmiany 
psychiczne o charakterze m a
jaczeniowym .

Istnieje bardzo w iele leków  
uzależniających psychikę czło 
wieka, czyniących go niew olni
kiem ich zażywania.

Nawet talk popularne tabletki 
przeciw bólow e „z krzyżykiem ” 
m ają w łaściw ości uzależniające. 
Znanych jest w iele przykładów  
chorych, którzy zażywali po 10— 
12 tych tabletek dziennie. Rezul
tatem tego by ło  spowolnienie 
psychonerwow e, stany przygnę
bienia, chw iejność uczuciowa, na
pady histerycznego płaczu. Silne
mu upośledzeniu uległa zdolność 
zapamiętywania i kojarzenia a 
życie uczuciowe i popędow e uleg
ło znacznemu obniżeniu. O sobo
w ość ogólnie zubożała, a nasilały 
się stany hipochondryczne i h i
steryczne.

Używanie jakichkolw iek nar
kotyków  i nadużywanie leków, 
szukanie „p igu łek szczęścia” ma 
ogrom nie ujem ny w pływ  społecz
ny. Depresyjność, nerw icow ość, 
zubożenie i kalectw o psychiczna 
będące tego następstwem, spra
wia, że grupy tych ludzi n ie
zdolne są do aktyw nego życia 
społecznego, niezdolne do w y 
pełniania funkcji zawodow ych, 
rodzinnych. Jest to szczególnie 
niebezpieczne wśród ludzi m ło
dych, w stępujących w  życie za
w odowe, rodzimie, społeczne. R oz
poczynają oni dorosłe życie jako 
niepełnow artościow e jednostki, 
skłonne do czynów  nieetycznych 
i przestępczych, są zniechęceni do 
życia, często bezwolni, pozbaw ie
ni am bicji i inspiracji życiowych. 
Zw ykle szybko porzucają pracę, 
jeżeli w  ogóle ją  podejm ują, m a
ją  silne konflikty rodzim ie i to
warzyskie. Czują się oni osądze
ni niesprawiedliwie, prześlado
wani — w ięc odrzucają wszyst
kie zasady świata, społeczeństwa, 
w  jakim  żyją, wszystkie przyjęte 
norm y etyczne, nie potrafią w 
ich m iejsce stworzyć innych.

To wszystko pow odu je  obniże
nie aktywności społecznej i za
w odow ej, obniżenie potencjału 
tw órczego i w ydajności produk
cyjnej — a w ięc pow ażne straty 
m oralne i ekonom iczne całego na
rodu. A  przecież w  dobrze p o ję 
tym  interesie nas wszystkich leży 
dbałość i troska, by mądre, zdro
w e i aktywne społeczeństwo bu
dow ało nasz dzień dzisiejszy i 
nasze jutro.

MIROSŁAWA KUŻĘL
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W krótce rozpoczną się 
wakacje. Setki tysię
cy m łodych ludzi bę
dą w ypoczyw ać, na
bierać sił do dalszej 

pracy. W ielu z nich —  to m i
łośnicy sportu, zwłaszcza ich 
wypoczynek powinien być ak
tywny. Nadszedł bow iem  dogod
ny czas na to, by ewentualne za
niedbania w  kondycji fizycznej 
nadrobić, aby rozw ijać sw oją 
kulturę fizyczną.

Pam iętamy piękne zmagania 
sportow ców  podczas Olimpiady 
w  Montrealu. I trzeba tu dodać, 
że Igrzyska Olim pijskie były  i 
pozostaną nadal największą i n a j
w yżej cenioną imprezą sportową 
na świecie. Nie wszyscy jednak 
m ożemy stać się idolam i sportu, 
nie w szyscy m ogą zostać olim 
pijczykam i. A le  wszyscy, zw łasz
cza młodzież, pow inni pokochać 
piękno sportow ej walki i poznać 
szereg dyscyplin sportowych.

Oto na przykład lekkoatletyka
—  pow szechnie uważana za kró
low a sportu. Wszystkie form y 
spo^+u związane są z ruchem, 
a przede wszystkim z tak natu
ralnymi jego form am i jak : bie
gi, skoki i rzuty. Lekkoatletyka
—  to właśnie taki sport, który 
jest oparty głów nie na tych 
trzech elementach. Podobno naj-

deł, trzeba by znów  zw rócić się 
w  stronę starożytnej G recji, o j
czyzny Olimpiad, gdzie po raz 
pierwszy dostrzeżono związek 
m iędzy sprawnością fizyczną 
ciała a rozw ojem  um ysłowym  
człowieka. K roniki notują, że 
gimnastyka znalazła się w  p ro
gramie Igrzysk O lim pijskich ery 
nowożytnej od początku, tj. od 
Igrzysk w  Atenach w  1896 roku.

Jedną z najpiękniejszych, o lim 
pijskich dyscyplin sportowych 
jest jeździectw o konne. Z  p o ja 
w ieniem  się konia na naszym 
globie związana jest piękna le 
genda. Przytoczym y ją  ̂ w  skró
cie: „N a dzikich terenach Arabii 
żył lud, który nie m iał swego 
języka. Bóg podarow ał m u w ięc 
sw ój język, język aniołów, któ
rym  jest do dziś arabski. Lu
dzie, jak  ludzie, zaczęli używać 
języka do różnych ce lów  i tyl
ko jeden z nich, Izmail, syn 
Abrahama, nie nadużywał daru 
Bożego, lecz chw alił nim swego 
dobroczyńcę — Boga. Pew nego 
dnia zjaw ił się u niego na pu 
styni, w  oazie z akacyjnych 
drzew, Archanioł Gabriel, który 
mu podarow ał konia i  pow ie
dział: Bóg przysyła ci w  nagrodę 
za w ierność sw ego największego 
przyjaciela, którego zw ie „p o ły - 
kaczem w iatrów ” .

G reków  w ysoko cenione um iejęt
ności pływania i jednocześnie 
gardzono ludźm i pozbawionym i 
tej umiejętności. W  szkołach p ły 
wanie było jedynym  z podstaw o
wych przedm iotów. Nawet sam 
Arystoteles w  sw ym  traktacie o 
form ach ruchu zajm uje się m.in. 
pływaniem. O tym, że pływanie 
wśród starożytnych ceniono na 
miarę w ielkiej sztuki, świadczy 
również w ypow iedź Platona w 
jego „Praw ach” : „C zy można
osobom, które okazują się prze
ciwstawieniem  mądrego, a które, 
jak m ów i przysłowie, ani pływ ać 
ani czytać nie umieją, powierzać 
jakąś służbę?” .

W ysoko oceniano sztukę p ły 
wania u starożytnych Rzymian. 
W  czasach średniowiecznych p ły 
wanie oczyw iście potępiono ja 
ko coś nieprzyzwoitego (z punktu 
widzenia K ościoła rzym skokato
lickiego), gdyż brzydzono się 
wszystkim, co dotyczyło troski o 
sprawy cielesne. Za datę narodzin 
nowożytnego sportu pływ ackiego 
uznaje się rok 1877, kiedy to ro
zegrano pierw sze zaw ody — pły
wackie mistrzostwa Anglii. Dwa

nożną grano także w  starożytnym 
Egipcie, u Azteków, M ajów  i In
ków. Jednakże za praw dziw ą ko
lebkę piłki nożnej uważa się Eu
ropę, a szczególną popularność 
ta nowa gra zdobyła sobie na 
W yspach Brytyjskich. I właśnie 
Anglia uważana jest za ojczyznę 
współczesnego futbolu. W roku 
1855 powstał w  Sheffield p ierw 
szy klub piłkarski i od tego m o
mentu dalszy rozw ój tej dzie
dziny sportu potoczył się bardzo 
szybko. W 1863 roku założony 
został Angielski Związek Piłki 
Nożnej, później rozegrano w 
Brukseli pierwszy m ecz m iędzy
państw owy Anglia — Szkocja 
(1872), zakończony remisem 0:0. 
Stopniowo zmieniano przepisy 
gry, zaczęła się nowożytna era 
futbolu. Do Igrzysk Olim pijskich 
w prow adzono piłkę nożną w
1908 roku —  IV  Olimpiada w
Londynie. W  Polsce zaś Związek 
Piłki Nożnej powstał w  roku
1911. Najw iększy sukces w  do
tychczasowej historii osiągnęła
u nas piłka nożna w  pamiętnym 
dniu 10 września 1972 roku na 
centralnym stadionie w  M ona-

Czas wakacji 
czas dla sportu

starszym zabytkiem  związanym 
z dziedziną sportu jest płasko
rzeźba pochodząca z grobowca 
wezyra Ptahhotepa z okresu 
V  dynastii (około 2500 r. pne.). 
W śród licznych scen z życia te
go egipskiego dostojnika, znaj
duje się tam również rysunek 
5-osobow ej &rupy chłopców , z 
których czterech prezentuje bieg, 
a jeden z nich skok. Z odcyfro- 
w anych h ieroglifów  dow iaduje
m y się również, że faraon A m e- 
nofis II (ok. 1450—1420 r. pne.) 
był doskonałym  biegaczem, któ
remu niesposób było  dorównać 
(dane te podaję za Z. Głuszkiem 
„Lekkoatletyka” , Warszawa 1976). 
W iele interesujących wzmianek
0 w spółzaw odnictw ie fizycznym , 
w  tym rów nież o  lekkoatletyce, 
znajdujem y w  „Iliadzie”  i „O dy
sei” Homera, do których to poe
m atów w szystkich zainteresowa
nych starożytnym sportem  odsy
łam. To właśnie stąd, ze staro
żytnej G recji, w yw odzą się p o 
czątki lekkoatletyki. To właśnie 
Grecy, pam iętając o w łaściwym  
przygotowaniu m łodzieży do 
służby w ojskow ej, stworzyli ideał 
w ychow ania fizycznego, oparty 
na harm onijnym  rozw oju  dała
1 umysłu.

Tak jak  tytuł królow ej sportu 
przyznano lekkoatletyce, tak i 
gimnastyka zasługuje na miano 
matki wszystkich sportów. Prze
cież to gimnastyka dała początek 
różnym dziedzinom sportu, któ
re z czasem nazwane zostały od 
rębnym i dyscyplinami. I tutaj, 
gdybyśm y chcieli sięgać do źró

I właśnie od tej chw ili — 
jak głosi legenda —  koń tow a
rzyszy człowiekowi. M imo że m i
nęły w ieki i człow iek sam sobie 
stworzył o  w iele szybsze środki 
lokom ocji, nic nie jest w  stanie 
zastąpić rumaka, na którego
grzbiecie podobno najlepiej się
odczuw a „sm ak wiatru” . Tyle 
legenda, którą przytoczyłem  za 
W. Domańskim („Jeździectw o” , 
W arszawa 1976). W  programach 
olim pijskich konkurencje jeź 
dzieckie znalazły się po raz
pierw szy na Olim piadzie w 
Sztokholm ie (1912). W ieść ta ze
lektryzowała na kilka miesięcy 
przed igrzyskami wszystkich ka- 
walerzystów świata, poniew aż 
w  ow ych czasach ekipy h ippicz
ne składały się w yłącznie z w o j
skowych.

Nie m niej ciekawą dyscypli
ną jest kolarstwo, które ma u
nas w ielu entuzjastów, zwłasz
cza dzięki dorocznej im prezie 
pn. „W yścig Pokoju ” , największej 
amatorskiej im prezie kolarskiej 
na świecie. Za pierwszy praw 
dziwy rower, przy pom ocy któ
rego uprawia się ten popularny 
sport, uważa się pojazd zbudo
wany w  1880 roku, a m asowo 
produkow any przez angielską 
firm ę „R over” —  co nam jed n o
cześnie wyjaśnia, skąd się w zię
ła hazwa roweru.

Sportem, który najchętniej u
praw iam y w  upalne dni lata, 
wszędzie tam, gdzie m am y do
stęp w ody, jest bez wątpienia 
pływanie, znane od  najdaw niej
szych czasów. U starożytnych

lata przedtem  stał się głośny 
na cały świat w yczyn angielskie
go kapitana W ebba, który prze
płynął samotnie kanał La M an
che. W  pływ aniu prezentowano 
przeróżne style. Nieodłącznym 
rodzajem  sportu pływackiego 
stały się z czasem skoki do w o
dy (także znane już w  starożyt
ności), a później —  jako trzecia 
konkurencja sportu pływ ackiego
— pojaw iła się piłka wodna. 
Swego rodzaju fenom enem  p ły 
w ackim  naszych czasów okazał 
się Am erykanin Marlf Spitz, któ
ry na Igrzyskach w  M onachium 
zdobył aż 7 złotych medali olim 
pijskich!

I wreszcie piłka nożna, którą
— jak się okazuje — kopano 
trzy tysiące lat wcześniej niż 
rozpoczęły się starożytne olim 
piady. M iało to m iejsce w  Chi
nach, gdzie ówczesna gra miała 
w iele cech rytuału religijnego, 
odbyw ała się bardzo uroczyście, 
a zawodnicy drużyny przegryw a
jącej otrzym ywali publiczną „p o 
kutę” w  postaci kary chłosty na 
boisku. Od Chińczyków grę w  
piłkę przejęli Japończycy; upra
wiali ją  szczególnie sam urajo
wie. Przypuszcza się, że w  piłkę

chium, zdobyw ając złoty medal 
olim pijski. I potem wspaniała 
gra Polaków  na M istrzostwach 
Świata, która przyniosła im  ko
lejne trefea: 3 m iejsce i srebrne 
medale,

Przedstawiłem  pokrótce nie
które tylko letnie dyscypliny 
sportowe, które cieszą się w iel
kim zainteresowaniem, nie tylko 
młodzieży, na całym  świecie.

Czy i Ty, m łody Czytelniku, 
masz sw oją ulubioną dziedzinę 
sportu? Jeśli nie, to radzimy ci 
jak najszybciej zdecydow ać się. 
S łow o „sport” jest słowem  bar
dzo pięknym , jeżeli m a pokrvcie 
w  praktyce. Jeżeli uważasz, że 
jesteś za szczupły —  sport w pły
nie na twą tężyznę fizyczną, je 
żeli zaś zw ą Cię „grubasem ” — 
uprawiaj jedną z dyscyplin spor
towych. Staniesz się smukły, 
zwinny i sprawny. Pamiętaj też, 
że kondycja fizyczna w pływ a 
niew ątpliw ie na samopoczucie 
człowieka i  jego sprawność inte
lektualną.

MARIAN ROWSKI

Pięknego współzawodnictwa sportowego m usim y uczyć się od najmłodszych  
lat. Na zdjęciu grupa dzieci z kolonii letnich w Warszawie
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LEKCJE 
RELIGII

Trzecia Osoba Trójcy 
Przenajświętszej 

przynosi dary Boże
Zbaw iciel przebyw ał wśród 

swoich uczniów  przez trzy lata i 
codziennie m ów ił im o  sprawach 
Bożych, a m im o to  apostołowie 
nie zrozum ieli i n ie zapamiętali 
wszystkiego. Prości rybacy gali
le jscy  n ie byli zdolni bez specjal
nej łaski w chłonąć nauki Mistrza, 
choćby słuchali słów  Jego nie 
tylko trzy, ale nawet dziesięć lat. 
Pan Jezus wiedział o tym. W  cza
sie m ow y pożegnalnej Zbaw iciel 
w ypow iada takie słow a: — „M am  
w am  jeszcze w iele d o  pow iedze
nia, ale teraz znieść nie możecie. 
Lecz gdy przyj dzie On, Duch 
Prawdy, w prow adzi was w e 
wszelką prawdę. On nie będzie 
m ów ił od siebie. Pocieszyciel — 
Duch Święty, którego O jciec pośle 
w  m oim  imieniu, nauczy was 
wszystkiego i przypom ni w am  
wszystko, cokolw iek w am  pow ie
działem” .

W  dzień Zielonych Świąt przy
był Duch Boży, w  w ichrze i og
niu, wysłany przez O jca w  imię 
Syna Bożego do apostołów, by 
spełnić zapowiedź Jezusa. Pa
miątkę zesłania Ducha Przenaj
świętszego przeżywaliśm y tydzień 
tem u wpatrzeni w  rozdzielone 
języki ognia, płonące nad głow a
m i zgrom adzonych w  w ieczerni

ku, w słuchani początkowo w  szum 
w ichru napełniającego dom  i za
raz potem iw radosne, podniecone 
głosy apostołów  przem awiających 
w  różnych językach, gdyż taki 
w łaśnie cudow ny dar otrzymali 
od Ducha Świętego. A postołow ie 
otrzymali jeszcze większe w ew 
nętrzne dary, przez które zostali 
uświęceni i utwierdzeni w  do
brym. N ajw iększym  darem był 
sam Duch B oży — Duch O jca i 
Duch Syna, 'który ogarnął i na
pełnił sobą dusze i serca ucz
n iów  Jezusa, zm ieniając ich z bo- 
jaźLwyeh, trwożnych i wątłych 
w  tytanów  ducha. Tę odmianę 
zobaczym y za mom ent w  w ystą
pieniu Piotra.

Mowa apostoła Pietra
Zgrom adzeni pod w ieczerni

kiem  Żydzi z Jerozolim y i przy
bysze z różnych stron ogrom nego 
im perium rzym skiego zaczęli k o
m entow ać w idziane zjawiska. 
Radość apostołów, ich gorączko
we, poparte żywą gestykulacją, 
przem ów ienia —  chociaż w ygła
szane w  różnych językach i trak
tu jące o sprawach Bożych — za
częły  budzić nieufność i podejrz 
liw ość do tego stopnia, że nie
którzy ze słuchających wyrażali 
głośno sw oje krytyczne uw agi: — 
„Chodźm y stąd, bo ci G alilejczy
cy  popili się m łodym  w inem  i 
bredzą” . Na to pow stał Piotr wraz 
z jedenastom a i tak przem ó
w ił: —  „M ężow ie Judzcy i w y 
wszyscy, którzy mieszkacie w  Je
rozolim ie! M oi w spółbracia nie 
m ogą być pijani, jak niektórzy 
z w as mniem ają, bo jest dopiero 
początek dnia, lecz na nich  speł
n iło  się proroctw o Joela przez 
którego m ów ił Bóg: „Ześlą Du
cha m ojego na każdego człowieka
i prorokow ać będą synowie wasi
i córki wasze” . Oto Duch Boży 
przyszedł ii nakazuje nam  m ów ić
o Jezusie Nazareńskim, którego 
Bóg wśród was uwierzytelnił 
przez 'czyny niezwykłe, cuda i

znaki, o czym  sami wiecie. Tego 
M ęża Bożego w yście rękami bez
bożnych ukrzyżowali i zabili, ale 
Bóg w zbudził G o rozwiązawszy 
w ięzy śmierci, gdyż było rzeczą 
niem ożliwą, żeby Chrystus został 
pokonany przez śmierć. Dusza 
Jego n ie pozostała w  otchłani, ani 
Ciało Jego nie doznało skażenia, 
■bo Jezusa w zbudził Bóg, czego 
my świadkam i jesteśmy. Mistrz 
nasz w yw yższony praw icą B o
żą i utrzymawszy od O jca obiet
nicę Ducha Świętego, sprawił to, 
co w y teraz w idzicie i słyszycie. 
W iedzcie tedy, że Jezus, ktorego 
w y ukrzyżowaliście, jest Panem
i Chrystusem!”

A postoł Piotr wykazał, jak 
wielki błąd popełnili jego ziom 
kow ie odrzucając Jezusa i dopusz
czając się zbrodni bogobójstwa. 
Natchnione słowa trafiły  do prze
konania słuchaczy, z których 
wielu brało zapewne niechlubny 
udział w  wym uszeniu na Piła
cie w yroku śm ierci dla Chrystu
sa. Teraz, poruszeni do głębi, z 
pokorą i skruchą rzekli do P io
tra i pozostałych apostołów : — 
„C o mamy czynić, m ężowie bra
cia?”  Odpowiedział Piotr: —
„C zyńcie pokutę i niech każdy z 
was da się ochrzcić w  imię Je
zusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów  waszych, a w ówczas i 
w y  otrzym acie dar Ducha Św ię
tego. Obietnica ta bow iem  odn o
si się do w as i do dzieci waszych 
oraz do wszystkich ludzi ilu ich 
Pan Bóg nasz pow oła” . Efekt tej 
m ow y był wspaniały. Tego dnia 
przyjęło chrzest około trzech ty 
sięcy ludzi, zw iększając szeregi 
w yznaw ców  Chrystusa. Ponieważ 
w śród ochrzczonych było wielu 
obcokra jow ców , oni pierwsi za
nieśli ziarno praw dy ew angelicz
nej do sw oich stron ojczystych, 
przygotow ując grunt pod budo
w ę Kościoła Chrystusowego poza 
Jerozolim ą i Ziem ią Świętą. Za 
sprawą Ducha Świętego pierwsza 
zorganizowana w spólnota kościel
na zaczęła istnieć w  Jerozolim ie 
w  dniu Zielonych Świąt.

Modlitwa 
do Ducha Świętego

Obietnica Ducha Świętego do
tyczy wszystkich ludzi —  jak za
pew nia św ięty Piotr — a w ięc i 
nas, jeśli ty lko będziem y wierni 
Jego natchnieniom . Duch Święty 
ma m oc przemieniania serc i 
umysiow ’  naszych i nie poskąpi 
darów łaski, bvśm y umieli szu
kać tego, co  w  górze jest —  a 
nie tylko tego, co jest na Ziemi. 
Oto jedna z m odlitw  do Ducha 
Świętego z prośbą o siedmiorakie 
dary:

„Duchu Święty Boże — Dawco 
łask niebieskich! Tyś według 
obietnicy Syna Bożego a Zbaw i
ciela naszego, pięćdziesiątego dnia 
po Jego zm artwychwstaniu jako 
Pocieszyciel zstąpił na A postołów
i napełniłeś ich swymi darami. 
Oddajem y Ci cześć najgłębszą i 
prosim y pokornie, byś i dla nas 
by ł zawsze niebieskim  Pocieszy
cielem. Uszczęśliwiaj nas i  uśw ię
caj zdrojem  łask T w oich : darem 
mądrości, abyśm y lgnęli do B o
ga, który jest prawdą wiekuistą,
i n igdy znikom ych dób r  doczes
nych nie stawiali w yżej niż d o 
bra w ieczne; darem rozumu, 
abyśmy rozum ieli praw dy w iary; 
darem rady, abyśm y zawsze u
mieli w ybierać w  życiu to, co się 
Bogu podoba; darem mocy, któ
ry nam da siłę do w alki z prze
szkodami ma drodze zbawienia; 
darem umiejętności, abyśmy p il
nie strzegli przykazań Bożych; 
darem pobożności, abyśmy nie 
ustawali w  m odlitw ie i wszystko 
czynili na większą chw ałę Boga; 
darem bojaźni Bożej, abyśm y czu 
li się zawsze dziećm i O jca nie
bieskiego i nie obrażali G o nawet 
najm niejszym  grzechem. Prowadź 
nas po ciernistej drodze naszego 
życia ku chw ale zm artw ychw sta
nia i szczęścia w  K rólestw ie N ie
bieskim Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Amen.

KSIĄDZ ŁUKASZ

Zbytki polskie

0  czym że Polska myśli i we dnie i w nocy? 
Zęby sześć zaprzęgano koni do karocy;

Zeby srebrem pachołków od głowy do stopy, 
Sługi odziać koralem, a brokatem stropy;

Zeby na pani perły albo dyjamenty 
A po służbach złociste świeciły się sprzęty;

Zeby pyszny aksamit zdobiły sobole;
Zeby im grały trąby, skrzypce i wiole;
Zeby po stołach z cukru pyramidy stały
1 winem z winogronów wspienione kryształy.

Już ci niewiasty zlotem trzewiki, niestoty *) 
Mężowie nim codziennie wyszywają boty.

Już perły, już kanaki2; noszą przy
koniuszkach, 

Niedługo poczekajmy będą nosić w uszach.

Żeby w drodze karety, w domu drzwi
barwiani 3) 

Strzegli z zapalonymi lontami dragani

O tym szlachta, o tym myślą księża
Choć się co rok w granicach swych ojczyzna

zwęża

Choć na b org4) umierają żołnierze niepłatni 
Choć na oczy swe widzą jej okres ostatni

Ze te wszystkie ich pompy, wszystkie te
splendece 5) 

Pogasną jako w wodzie zanurzone świece.

M iłość, miłość rodzi

Niechaj nikt guseł, niechaj nikt czarów nie
szuka,

Fraszka i egzorcyzm yl Jest na miłość sztuka, 
Jest fortel, choć odmienna, choć tak bardzo

płocha

Kto pragnie być kochany, niechaj sam
wprzód kocha. 

A że częstokroć serce językow i przeczy, 
Niechaj kocha nie w słowach, ale w samej

rzeczy.
Przypisy:

i) niestoty — niestety 
*) kanaki — naszyjniki

barwiani — służba w liberii, umundurowana
*) na borg — w długach 
sj splendece — splendory, szyk, pompa.

Autorem tych wierszy jest Wacław Potocki 
(1621—1696). Urodził się w rodzinie ariańskiej 
w powiecie Gorlice, w  Woli Łużańskiej. Wiele 
lat spędził w wojsku, brał udział w walkach 
na Ukrainie i  wojnie polsko-szwedzkiej. Był 
przeciwnikiem Wazów, potem popierał Michała 
Korybuta-Wiśniowieckiego i Jana iii  Sobieskie
go.

Opowiadał się za reformami ustrojowymi i 
dziedzicznością tronu, czemu nieraz dawał wy
raz w swych pismach. Zaczął pisać w 1646 roku 
początkowo poematy zaczerpnięte z wątków 
biblijnych, potem pisał poematy epickie, jak np. 
„wojna chocimska” — poemat oparty na pa
miętniku Jakuba Sobieskiego. Jest to epos o 
wojnie tureckiej, obfitujący w żywo przedsta
wione epizody bitewne i obyczajowe przepla
tane z satyrycznymi i moralizatorskimi dygre
sjami.

Pozostawił po sobie także 3 zbiory drobnych 
wierszy, anegdotycznych, okolicznościowych i 
refleksyjnych, tworzących barwny obraz ówcze
snego życia szlachty w  powszednich dniach.

Ostatnim jego dziełem, pisanym w latach 
1688—96, są „Moralia”  oparte na zbiorze przy
słów łacińskich Erazma z Roterdamu. Wiersze 
te zawierają spory ładunek wnikliwej krytyki 
współczesnych stosunków społecznych.
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Pani Józefa z Żarowa napisała 
do nas po raz drugi. Cieszymy 
się, gdy coraz to now i Czytelnicy 
w pisują sw oje  imiona i nazw i
ska na listę aktywnych kore
spondentów naszego tygodnika.

W yraziw szy szczere podzięko
wanie za poprzednią rozm owę, 
zamieszczoną w  jednym  z nu
m erów  lutow ych, podała w  sw o
im liście szczegółow y opis zda
rzenia, jaikie m iało m iejsce w 
jednej z górskich m iejscow ości 
kuracyjnych i w yraziła krytycz
ną ocenę kapłana praw osław ne
go. Pani Józefa poddaje sw ój 
sąd naszej ocenie, a m y d o 
rzucając kilka uwag, je j sąd
i naszą opinię przedstawiamy 
szerokiem u gronu Przyjaciół 
„R odziny” wraz z  prośbą, by w y
razili sw ój pogląd na iten temat. 
W  przytoczonych niżej fragm en
tach listu zm ieniliśmy imiona 
osób i nazw y m iejscow ości, by 
nikt n ie poczuł się dotknięty i 
nie rościł pretensji do autorki 
listu i do redakcji.

„Jest w górach miejscowość 
kuracyjna z pięknym krajobra
zem. Mieszkańców liczy niewiele, 
ale współżyje tu aż siedem róż
nych wyznań, wśród których 
dominują rzymskokatolicy i pra
wosławni. W  Łysej parafia rzym
skokatolicka ma swoją siedzibę, 
natomiast prawosławni mają 
kościółek filialny, a cerkiew 
główna, przy której mieszka 
duchowny, jest oddalona od Ły
sej o kilka dobrych kilometrów. 
W Łysej przebywa młoda, ale 
sparaliżowana wyznawczyni Ko
ścioła prawosławnego — Ola. 
Zbliżały się święta Bożego Na
rodzenia w roku bieżącym (pra
wosławni obchodzą je w dniu 
6 stycznia) i pani Ola zapragnę
ła spowiedzi, a ponieważ jest sa
motną, bezdzietną wdową, nikt 
nie chciał iść kilka kilometrów 
po księdza prawosławnego. Prag
nieniami sparaliżowanej zainte
resowała się kuracjuszka z miej
scowego sanatorium — pani Pau
lina. Nie chcąc narażać swego 
zdrowia wielokilometrowym
marszem po proboszcza Oli, po
szła do miejscowego księdza 
rzymskokatolickiego i poprosiła, 
żeby chorą wyspowiadał. Ksiądz 
nie odmówił, lecz z miłą chęcią 
przyszedł do mieszkania Oli, wy
słuchał spowiedzi i udzielił jej 
Komunii św.

Gdy nadszedł czas kolędy pra
wosławnej, czyli wizyty duszpa
sterskiej, pani Paulina pomogła 
przyszykować pokój chorej na 
przyjęcie duszpasterza, ale nie
stety ksiądz prawosławny ominął 
dom pani Oli, chociaż złożył wi
zytę wszystkim sąsiadom.

Kilkanaście dni później zmarł

w tej miejscowości człowiek pra
wosławny więc pani Paulina po
deszła po zakończeniu ceremonii 
pogrzebowych do prawosławnego 
proboszcza i zapytała, czemu 
ominął w czasie wizyty mieszka
nie sparaliżowanej wdowy. W  
odpowiedzi usłyszała: „Skoro ją 
spowiada ksiądz rzymskokatolic
ki, niech by go była poprosiła 
po kolędzie”. Nasza czytelniczka 
zgorszona mówi, że „duchowny 
prawosławny postąpił jak egoista
i fanatyk religijny. Kolęda wy
padła w tym czasie, kiedy w Ko
ściołach trwał Tydzień Modlitwy 
o Zjednoczenie Chrześcijan. Czy 
takie postępowanie świadczy o 
dążeniu do jedności i sprzyja 
ekumenizmowi? Osądźcie sami!”

List pani Józefy, dzięki sw ej 
rzeczowości, pozw ala na ocenę 
wszystkich osób, o  'których mówi, 
a nie tylko osoby 'księdza pra
wosławnego, podejrzanego o e
goizm  i  antyekumenizm —  na
szym zdaniem zupełnie niesłusz
nie. Spróbujem y pochw alić i zga
nić czw órkę bohaterów opow ia
dania, patrząc na nich jedynie 
przez pryzmat ekumenizmu i 
obowiązków, którym  pow inni 
byli sprostać.

1. Pani Olga — sparaliżowana, 
samotna kobieta, zdana na p o 

moc życzliw ych ludzi i w łaści- 
ciw ie od nich zupełnie zależna, 
pragnie należycie obchodzić św ię
to swego Kościoła, zjednoczona z 
Dzieciątkiem Jezus w  Kom unii 
świętej. Prosi, by  je j sprow adzo
no proboszcza prawosławnego, a 
gdy to nastręcza trudności, godzi 
się na przyjęcie sakramentu P o
kuty i Eucharystiii od duchow ne
go innego wyznania. Jest osobą 
pobożną i bardzo ekumeniczną. 
Ciekawe, ile naśladow cz3oi m iała
by  pani Ola wśród rzym skokato- 
liczek?

Jednak — jako członek parafii 
praw osław nej — nie w ykorzysta
ła zapewne wszystkich m ożli
wości, by się skontaktować ze 
sw oim  proboszczem  i  z jego rąk 
odebrać posługi religijne.

2. Pani Paulina —  energiczna, 
życzliwa, usłużna. W  czasie sw e
go pobytu w  Łysej staje się pra
w ą ręką w  domu sparaliżowanej 
kobiety. Ona praw dopodobnie 
poddaje mysi, by zrezygnować z 
próby sprowadzenia proboszcza, 
a skorzystać z usług m iejscow e
go duchownego. Robi wrażenie 
człowieka światłego, traktującego 
na równi obydw a K ościoły: 
rzymski i prawosławny, rozm a
w ia z duchow nym i tych wyznań, 
byw a w  cerkwi, a nawet pomaga 
uprzątnąć mieszkanie przed spo
dziewaną w izytą kolędową.

W  Łysej jest filialna cerkiew. 
Czemu Pani Paulina nie propo
nuje swej podopiecznej p o 
czekania na przyjazd własnego 
duszpasterza pani Oli, przecież 
ksiądz przyjeżdża do kaplicy fi
lialnej przynajm niej raz w  m ie
siącu, nie m ów iąc o ważniejszych 
świętach, by um ożliw ić swoim

parafianom  z Łysej udział we 
Mszy św iętej? Czemu nie wyszła 
zaprosić w  imieniu chorej księ
dza, skoro spostrzegła, że minął 
je j m ieszkanie? Czemu nie poszła 
za nim pod dom sąsiada, by za
dać pytanie, które postawiła 
puzniej na cmentarzu po pogrze
bie. Czemu w  rozm ow ie z naszą 
Czytelniczką sylwetkę księdza 
rzym skokatolickiego nam alowała 
w ciepłych  kolorach, a praw o
sławnego w  zim nych i ciem nych?

3. Ksiądz rzymski „n ie odm o- 
wił, lecz z m iłą chęcią przyszedł, 
w yspow iadał i  udzielił Kom unii 
św iętej” . Spełnił sw oją  pow in 
ność, zadośćuczynił prośbie, w y 
ręczył w  ramach ekumenii kolegę 
z innego wvznania. Czy jednak 
zrobił to  z pobudek ekum enicz
nych? Prawdziwa ekumenia to 
szacunek i m iłość dla braci m y
ślących inaczej. Pierw szym  stop
niem ekumenicznych kontafctow 
jest dialog. W iem y skądinąd, że 
obydw ie plebanie m ają telefo
niczne aparaty. Czyż nie należa
ło zadziałać ekumenicznie i po 
w iadom ić kolegę z prawosławnej 
placów ki o  zamiarach odwiedzin 
lub po ich  spełnieniu? Dialogu, 
niestety, nie było!

4. A proboszcz prawosławny?
O odwiedzinach u chorej dow ie
dział się zapewne z „usłużnych” 
ust tego sąsiada, k tóry  nie miał 
ochoty spełnić prośby pani Oli, 
błagającej go, by pojechał po 
księdza lub zadzwonił do niego 
z poczty w  Łysej. Proboszcz ma 
żal do parafianki, a może sądzi, 
że zm ieniła w yznanie? Zadaniem 
pasterza jest troska o owce, 
zwłaszcza o ow ce chore. Należa
ło odw iedzić sparaliżowaną pa
rafiankę, albo jeśli n ie parafian
kę, to chorego człowieka. Tu ów  
proboszcz popełnił błąd, ale nie 
ma najm niejszych podstaw 
twierdzić, iż zrobił +en błąd z 
egoizmu lub braku ducha eku
menicznego.

Czekamy na listy. W ierni K oś
cioła PolsSkukatolickiego bywają, 
bardzo często w  podobnej jak 
pani Ola sytuacji, gdy od m acie
rzystej świątyni dzielą i  dziesiąt
ki kilom etrów , a rzekom i dzia
łacze ekumeniczni nam awiają, do 
zmiany wyznania na rzym skoka
tolickie. W  pojęciu  bow iem  nie
których hierarchów rzym skoka
tolickich, ekumenizm to nie 
zbratanie wszystkich wyznań w 
Chrystusie, lecz podporządkow a
nie całego chrześcijaństwa pa
pieżowi.

Wszystkich naszych Czytelni
ków serdecznie pozdrawiam.

DUSZPASTERZ

Wypełniać drukiem!

Zakład W ydaw niczy „O drodzenie” 
ul. K redytow a 4 
00-062 Warszawa

Proszę o przysłanie mi za zaliczeniem pocztow ym
..................  egz. książki ks. W. W ysoczańskiego o Kościele
Polskokatolickim  pt.

„POLSKI NURT STAROKATO LICYZM U” 

Nazwisko i imię:

ulica, nr domu i mieszkania lub wieś:

kod i nazwa poczty:

TYGODNIK KATOLICKI „R OD ZIN A” . W ydawca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. 
Adrea redakcji i adm inistracji: ul. Kredytowa 4, 00*062 Warszawa. Tele
fony redakcji: 27-89-42 i 27-03-33; administracji: 27-84-33. W płat na prenume
ratę nie przyjm ujem y. Prenumeratę krajową należy opłacać w urzędach 
pocztowych lub u listonoszy (kwartalnie — 2 fi zl, półrocznie — 52 zl, rocz
nie — 104 i ł ) . Zlecenia na wysyłką „R odiin y” la  granicę przyjm uje oraz

wszelkich informacji na ten temat udziela: RS W „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” , 
W arszawa, ul. Sm olna 10. Zam . 677. F-104.

Nr i n d e k s u :  37477.
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T Y G O D N I K  K A T O L I C K .1

Zb liża  się 10 czerw ca  
-  term in odnowienia prenum eraty „R o d zin y ”

Przypominamy, że redakcja nasza nie przyjmuje wpłat na 
prenumeratę „Rodziny”. Ażeby zapewnić sobie regularne 
otrzymywanie naszego tygodnika, należy dokonać wpłaty na 
prenumeratę u swojego listonosza lub w najbliższym urzę
dzie pocztowym. Cena prenumeraty:

kwartalnie — 26 zł,
półrocznie — 52 zł,
rocznie — 104 zł.

Podobnie należy załatwiać prenumeratę kwartalnika teolo
giczno-filozoficznego „Posłannictwo” (cena rocznej prenume
raty —  20 zł).

T Y G O D N I K  K A T O L I C K I

Odpowiedzi na zagadki medyczne
ze str. 11

1. Aseptyka — jest to utrzymanie środowiska w stanie wolnym od 
drobnoustrojów — bakterii, wirusów, grzybów. Po polsku mówi się 
inaczej: „jałowość środowiska’ ’.
Antyseptyka — jest to czynność mająca na celu zniszczenie drobno
ustrojów. Po polsku mówimy: „wyjaławianie'.
2. Fizjoterapia — czyli przyrodolecznictwo jest to leczenie znane od 
wieków przy pomocy naturalnych czynników przyrody jak: kąpiele 
morskie, słoneczne, mineralne, picie wód mineralnych, okłady błot
ne itd.
Fizykoterapia — inaczej leczenie fizykalne, jest to leczenie za po
mocą sztucznie wytworzonej energii mechanicznej, cieplnej i elek
trycznej ; służą do tego lampy kwarcowe, diatermie i inne.
3. Róża — jest chorobą bakteryjną, nieraz o ciężkim przebiegu, 
powstaje w miejscach uszkodzenia skóry, często przy ranie objawia 
się miejscowym zapaleniem skóry, oraz ogólnym odczynem organiz
mu i wysoką gorączką.
Różyczka — natomiast ta choroba wirusowa o lekkim przebiegu, jest 
najlżejszą, zwykle nie wymagającą leczenia, chorobą zakaźną wieku 
dziecięcego. Objawia się wysypką typu odrowego i niewysoką go
rączką.

4. B ło n ic a  — albo dyfteryt jest ostrą chorobą zakaźną wieku dzie
cięcego. Przebiega z wysoką gorączką, atakuje różne narządy we
wnętrzne, umiejscawia się przeważnie na śluzówce gardła i migdał- 
ków tworząc włóknikowe błoniaste naloty (stąd nazwa). Zapobie
ganie polega na szczepieniach ochronnych.
Płonica — inaczej szkarlatyna jest również ostrą, zakaźną chorobą 
wieku dziecięcego. Atakuje stawy, narządy miąższowe i serce. Prze
biega z gorączką bólami gardła i głowy i charakterystyczną żywo 
czerwoną wysypką, której zawdzięcza nazwę.
5. Dezynfekcja — odkażanie, to niszczenie drobnoustrojów chorobo
twórczych.
Dezynsekcja — to tępienie owadów pasożytniczych zagrażających 
zdrowiu (wszy, pluskwy, komary itp.).
G. Tężec — to choroba zakaźna; bakterie tężca są bardzo odporne 
na wpływy zewnętrzne, bytują zachowując żywotność przez lata — 
w ziemi, kurzuj nawozie. Drogą zakażenia jest rana. Choroba czę
sto kończy się śmiercią.
Tężyczka — występuje zwykle we wczesnym dzieciństwie, objawia 
się drgawkami, często towarzyszy krzywicy. Spowodowana jest ob 
niżeniem poziomu wapnia we krwi wskutek niewydolności gruczo
łów przytarczycznych. Przemija zwykle w 3—4 roku życia.
7. Ukłucie — jest to znana czynność związana z wykonywaniem 
zastrzyków, czasami stosowana też jako metoda diagnostyczna w 
badaniu neurologicznym.
Nakłucie — czyli punkcja jest to zabieg polegający na wprowadze
niu igły do jamy ciała lub narządu w celu pobrania płynu lub 
tkanki do badania, albo też usunięcia gromadzącego się płynu.
8. Wydzielanie — jest to wytwarzanie przez komórki organizmu 
pewnych substancji niezbędnych do wykonywania czynności życio
wych.
Wydalanie — jest usuwaniem z organizmu zbędnych i szkodliwych 
produktów przemiany materii lub składników, które przypadkowo 
przedostały się z pożywieniem lub napojem.
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KRZYŻÓWKA NR 2 3

POZIOMO: 1) zasadnicza ilość, 9) wraz z  K. Olszewskim pierwszy 
skroplił tlen i azot z powietrza w  1883 r., 10) taniec nowoczesny, 11) 
biuro, sekretariat, 12) roślina m iododajna i pastewna, pochodzenia 
azjatyckiego, uprawiana na mąki i kasze, 13) uprzyw ilejow any kor
sarz. 18) wehikuł konny, 19) taniec ludowy, 20) dokument, 21) grecka 
bogini Księżyca, 22) osąd, zdanie, 23) sakwa, 29) pokój do przyjęć, 
30) osoba spraw ująca w ładzę na jakim ś terenie w  imieniu panują
cego, 31) część nogi, 32) najw ybitniejszy fizyk, matematyk i w yna
lazca z okresu starożytności, 33) matecznik.
PIONOWO: 2) coś z białego pieczywa, 3) A tos lub Portos, 4) broń 
artyleryjska, 5) ogłada, 6) górują nad Zakopanem, 7) statek szkolny 
naszej M arynarki W ojennej, 8) zakończenie, 13) uczeń szkoły w o j
skowej, 14) pojazd konny, 15) miasto greckie z jednym  z 7 cudów  
świata, 16) legendarna królowa asyryjska, założycielka wiszących 
ogrodów  w  Babilonii, 17) śm igłowiec, 24) rasa psa, 25) od podporucz
nika wzwyż, 26) tytuł księcia na dawnej Rusi i Litwie, 27) okazały 
budynek, 28) ochotnicza form acja w ojskow a.

Rozwiązania należy nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania się 
numeru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztów 
ce „K rzyżów ka nr 23” . Do rozlosow ania:

nagrody książkowe 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 17
POZIOM O: Opole, Niderlandy, edykt, Wikingowie, Karol, kasak, karoca, wian
ki, radża, Pilica, Cecora, tracz, Cyryl, Wieniawski, wstyd, fornialista, m iiaz. 
PIONOWO: Podhalanin, liktorowie, mimika, remiza, flaga, żniwo, Rydel, ka
rat, sadza, kwacz, Gałczyński, skarżypyta, równik, cykuta, Swift, żebro, Liban.

Za prawidłowe rozwiązania nagrody w ylosow ali: Bożena Biedroń z Krako
wa i Longin Szulgit z Czarnkowa.

Nagrody prześlemy pocztą.


