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W TYM TYGODNIU: •  30.X. —  XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Sw. (lekcja z Listu św. Pawła Ap. do 
Filipian 1,6— 11; ewangelia według św. Mateusza 22,15— 21), Chrystusa Najwyższego Arcykapłana ® l.X I. —  
Wszystkich Świętych •  2.XI. —  Dzień Zaduszny

Tjłote m y ś l i  P is m a  sw. N o w e g o  Testam entu

Nie woSno kupczyć świętościami...
„A gdy Szym on (czarnoksiężnik) spostrzegł, że Duch bywa 

udzielany przez wkładanie rąk Apostołów, przyniósł im  p ie
niądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo 
ręce włożę, otrzym ał Ducha Świętego. A  Piotr rzekł do n ie
go: Niech zginą wraz z  tobą pieniądze twoje, ześ mniemał, 
iż za pieniądze można nabyć dar Boży” (Dz 8,18—20).
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„Idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 

Chorych uzdrawiajcie, um arłych wskrzeszajcie, trędowatych  
oczyszczajcie, dem ony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo 
dawajcie” (M t 10,7—8).

„Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, 
abyście w y byli w yw yższeni, żem  za darmo zwiastował wam  
Ewangelię? Inne Kościoły złupilem , przyjm ując pieniężną 
pomoc, by móc w am  służyć” (2 Kor 11,7—8).

„Tak też postanowił Pan, ażeby ci, k tórzy Ewangelię zw ia
stują, z  Ewangelii ży li” (1 Kor 9,14).

„W domu tym  pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; 
godzien bowiem robotnik zapłaty sw ojej” (Łk 10,7).

Dzieje Apostolskie, skąd wzięliśmy tekst 
naczelny do „Złotych myśli NT”, przenoszą 
nas myślą do prowincji Samaria. Była to pro
wincja, gdzie krzyżowały się poglądy helle
nistyczne z dawnymi poglądami religijnymi 
ludności tubylczej. Tutaj dotarła Ewangelia 
na skutek prześladowania w Jerozolimie: 
„W ow ym  czasie rozpoczęło się w ielk ie prze
śladowanie Kościoła w  Jerozolimie, i w szy
scy, z w yją tk iem  Apostołów, rozproszyli się 
po okręgach w iejskich Judei i Sam arii” 
(Dz 8, 1). Ewangelię tę głosił w  stolicy Sa
marii (Sebaste lub Samaria) Filip.

W mieście tym od jakiegoś czasu żył i dzia
łał człowiek, imieniem Szymon, zwany rów
nież czarnoksiężnikiem, ponieważ zajmował 
się czarną magią. Jego magiczne sztuki wzbu
dzały zachwyt u mieszkańców Samaru. Wśród 
tych, którzy uwierzyli w Ewangelię głoszoną 
przez Filipa, znalazł się również ów Szymon 
czarnoksiężnik. Został ochrzczony i towarzyszył 
Filipowi: „Nawet i sam Szym on uwierzył, 
gdy zaś został ochrzczony, trzym ał się Filipa, 
a widząc cuda i znaki w ielkie, jakie  się dzia
ły, był pełen zachw ytu” (Dz. 8, 13; por. też 
S, 9—12).

Wydawało się, że wszystko jest w porząd
ku. Uwierzyło przecież wielu Samarytan, 
mężczyzn i niewiast, a wśród nich i Szymon. 
Filip nie robił wyjątku, ochrzcił wszystkich. 
Sprawa nabrała jaskrawego kolorytu dopiero 
wtedy, gdy do Samarii przybyli Apostołowie 
Piotr i Jan, by udzielić Ducha Świętego 
ochrzczonym. Udzielanie Ducha Św. (dzisiej
sze bierzmowanie) dokonywało się przez w ło
żenie rąk i modlitwę. Widział to wszystko 
ów Szymon i teraz wyszły na jaw jego za
miary i intencje...

„A gdy Szym on spostrzegł, że Duch bywa 
udzielany przez wkładanie rąk Apostołow. 
przyniósł im  pieniądze i powiedział: Dajcie 
i m nie tę  moc, aby ten, na kogo ręce włożę, 
otrzym ał Ducha Świętego. A  Piotr rzekł do 
niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze 
tw oje, żeś m niem ał, iż za pieniądze można 
nabyć dar Boży" (Dz 8, 18—20). Po zapozna
niu się z tą historią, narzuca się nam nieod
zowne pytanie: Na czym polegała wina Szy
mona? Czy tylko na tym, że usiłował kupić, 
czyli za pieniądze nabyć moc — władzę udzie
lania Ducha Świętego? Niewątpliwie tak, ale 
nie wyłącznie. Aby w pełni na to pyfanie od
powiedzieć, należy przedtem zapytać, kim był 
ów Szymon?

W tym wypadku nie są zgodne opinie bi- 
blistów-egzegetów. W każdym razie na uwa
gę zasługują dwie sugestie: był on kapłanem 
świątyni Heleny-Kore w Samarii albo ma

giem. Bardziej prawdopodobną wydaje się 
druga sugestia, tzn. że był magiem. Opinia 
taka byłaby zgodna z wypowiedzią Dziejów 
Apostolskich. „A widząc znaki i cuda w ie l
kie, jakie się działy, był pełen za c h w y tu ’ 
(Dz 8, 13). Interesowały go zewnętrzne obja
wy działalności misyjnej Filipa, nieco zaś 
później — i Apostołów. Potrzebne mu to było 
do uprawianej przez niego magii, przy po
mocy której mógł wywierać wpływ na ów 
czesne społeczeństwo Samarii i czerpać z te
go tytułu niemałe korzyści. Magia, czarno- 
księstwo i astrologia były w czasach pow
stawania chrześcijaństwa czymś zwykłym, 
zjawiskiem powszechnie przyjmowanym. Był 
to sposób — jak sądzono — wymuszania na 
bóstwie żądanych rzeczy i świadczeń, względ
nie łaskawości. Oczywiście, nie miało to real
nego uzasadnienia, a nawet wręcz przeciwnie
— było zwykłym żerowaniem na ludzkiej 
naiwności różnych sprytnych szarlatanów. 
Niestety, takim szarlatanem okazał się nasz 
Szymon czarnoksiężnik. Chętnie skorzystał z 
okazji przyjęcia chrześcijaństwa, ale nie uczy
nił tego ze szczerego przekonania, z w ew 
nętrznych potrzeb, lecz dla korzyści material
nych, jakie mogły mu przynosić charyzmaty 
chrześcijańskie — nadzwyczajne dary Boże. 
Możliwość taką, w jego przekonaniu, dawało 
mu już przyjęcie chrztu, ale większej jeszcze 
spodziewał się po kupnie mocy — władzy 
udzielania daru Ducha Świętego. Moc ta — 
rozumował — miała automatycznie sprawiać, 
powodować w zainteresowanym odbiorcy 
działanie Ducha Świętego. To działanie miało 
się odbywać niezależnie od usposobienia i dy
spozycji podmiotu, na którym chciał dokony
wać sztuki magicznej. I tu właśnie leży isto
ta przestępstwa religijnego, jakiego miał do
puścić się Szymon: chodzi o magiczny auto
matyzm, który można sprzedać lub kupić za 
pieniądze, bez wysiłku przygotowania się i 
wewnętrznego przeobrażenia.

W historii kościelnej handlowanie Sakra
mentami, świętościami, godnościami i stano
wiskami kościelnymi zyskało sobie miano 
symonii (od łacińskiego brzmienia imienia 
Szymon). Mianem tym zwykło się określać 
poważniejsze przestępstwa religijne. Chcemy 
wierzyć, że nie zdarzają się one dziś nagmin
nie. Ale czy to znaczy, że symonia dziś nas 
nie dręczy i nie zagraża w przyszłości? Takie 
stwierdzenie jest zbyt idealne, by mogło być 
zgodne z rzeczywistością. Postawa Szymona 
czarnoksiężnika, opisana w Dziejach Apostol
skich, ciągle nas dręczy i zagraża nadal. Jest 
tym bardziej niebezpieczna, im w łagodniej
szej przejawia się postaci. A przejaw ten jest 
podwójny: sformalizowanie opłat za posługi 
religijne i automatyzm religijny.

Za posługi religijne, takie jak: chrzty, ślu
by, pogrzeby i intencje mszalne, nasi wierni 
składają tradycyjne ofiary. Nie dziwimy się 
temu, ponieważ utrzymanie duchowieństwa w 
naszych warunkach nie jest jeszcze dostatecz
nie uregulowane i niewątpliwie stanowi pro
blem. Tym tłumaczy się fakt, że nie pamięta 
się o słowach Chrystusa: „Idąc, głoście wieść: 
Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych 
uzdrawiajcie, um arłych wskrzeszajcie, trędo
watych oczyszczajcie; darmo wzięliście, dar
mo dawajcie” (Mt 10, 7n). Nie znaczy to, 
że wierni zupełnie zwolnieni są od ponosze
nia kosztów utrzymania świątyni, duchowień
stwa i służby kościelnej. Byłoby to sprzecz
ne z wypowiedzią św. Pawła Ap.: „Tak też 
postanowił Pan, ażeby ci, k tórzy Ewangelię 
zw iastują, z Ewangelii ży li” (1 Kor 9, 14). 
Rzecz w tym, by problem był rozwiązany 
sprawiedliwie, zgodnie z Pismem św. i prak
tyką chrześcijaństwa pierwotnego: „W domu 
tym  pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich 
jest; godzien bowiem  robotnik zapłaty sw ojej” 
(Łk 10, 7). „Albo czy popełniłem  grzech, po
niżając siebie samego, abyście w y  byli w y
wyższeni, żem  za darmo zw iastow ał wam  
Ewangelię? Inne Kościoły złupilem , p rzy jm u
jąc pieniężną pomoc, by móc w am  służyć”' 
(2 Kor 11, 7n).

Drugi przejaw postawy Szymona czarno
księżnika to automatyzm religijny. 1 dziś 
powszechne jest przekonanie, że wystarczy 
przystąpić zwyczajowo do Sakramentów św., 
szczególnie do Sakramentu Pokuty, złożyć 
ofiarę na potrzeby kościelne, zamówić inten
cję mszalną, zamanifestować publicznie swo
je uczucia religijne, a reszta dokona się sama, 
automatycznie, magicznie. Nie mamy zamia
ru przeczyć zasadzie teologicznej, że Sakra
menty działają same z siebie (ex opere ope- 
rato). Jednakże nie na wiele zda się zasada, 
gdy zabraknie autentycznego i szczerego w y
siłku, potrzebnego do wewnętrznego prze
obrażenia. Dał temu wyraz św. Piotr Ap.: 
„Co się tyczy tej sprawy, to nie m asz w  niej 
cząstki ani udziału, gdyż serce tw oje nie jest 
szczere wobec Boga’’ (Dz 8, 21). Szymon 
czarnoksiężnik stal się tylko pozornie chrze
ścijaninem. Taka postawa, obliczona na zew 
nętrzny efekt, a nawet korzyści materialne, 
może prowadzić do różnego rodzaju intryg, 
protekcjonalizmu i spłycenia życia religijne
go. Wyjście z tej sytuacji stanowi rada św. 
Piotra Ap.: „Przeto odwróć się od te j niepra
wości sw ojej i proś Pana, czy nie mógłby ci 
być odpuszczony zam ysł serca twego. W idzę 
bowiem, żeś pogrążony w  gorzkości żółci i w  
więzach nieprawości” (Dz 8, 22—23).
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Chrystusowe
Kapłaństwo

Z urzędem  kapłańskim  może
my spotkać się w  bardziej lub 
m niej w yraźny sposób w e wszys
tkich w ierzeniach i religiach, za
równo tych odległych, jak  i nam 
współczesnych. Urząd kapłanów  
znany był także w  żydowskim i 
pogańskim świecie czasów S tare
go i Nowego Testam entu. W 
okresie życia Jezusa na ziemi, w 
samej Jerozolimie, najwyższa 
w arstw a kapłańska, wywodząca 
się ze sfer arystokratycznych, 
m iała jeszcze pew ne znaczenie 
nie tylko religijne, ale także po
lityczne i społeczne. Jednakże 
niższe kapłaństw o żydowskie, 
choć było liczne, nie cieszyło się 
specjalnym  uznaniem  ani ów
czesnych władz i w arstw  spo
łecznych, ani zwykłego ludu.

Być może, że między innymi 
i z tych w łaśnie powodów Jezus 
Chrystus nie nazw ał się nigdy 
wprost i bezpośrednio kapłanem. 
Jednakże w Jego czynach i sło
wach mieści się to wszystko, co 
należy do istoty kapłaństw a, do 
jego funkcji i zadań. Ew angelis
ta  Jan  przekazuje nam słowa, w 
których Jezus oświadcza, że sk ła
da ofiarę. A więc Jezus składa 
to, co należało przecież do pod
stawowych funkcji zadań kapła
nów. Ale On składa ofiarę p rze
wyższającą wszystkie dotychcza
sowe ofiary razem wzięte. On 
składa w ofierze Swoje własne 
życie jako Ten, który ma pełnię 
władzy nad wszystkim: nad m a
terią, światem , życiem i duchem. 
.,Dlatego m iłuje m nie Ojciec, bo 
Ja kładę życie swoje, aby je 
znow u wziąć. N ikt m i go nie od
biera, ałe Ja kładę je z w łasnej 
woli. Mam moc okazać je i m am  
moc znow u je odzyskać; taki roz
kaz w ziąłem  od Ojca mego” 
(J 10,17—18). Doskonałą, jedyną 
i niepow tarzalną ofiarę składa ze 
swego życia — w dosłownym 
znaczeniu — na Krzyżu, który 
dla wszystkich pokoleń chrześci
jan  był i pozostanie nie jakim ś 
ponadczasowym m item  czy głę
bokim w  swej treści synonimem, 
ale tw ardym , okrutnym , histo
rycznym faktem .

Przez ofiarę Krzyża Jezus stał 
się kapłanem . A jednak w  Ew an
geliach nie znajdziem y w  odnie
sieniu do Jezusa Chrystusa sło
wa „kapłan”. Jedynie św. Paweł 
w Liście do H ebrajczyków  uży
wa tego słowa i to w  bardzo

znam ienny sposób. List ten — 
jako jedyna spośród wszystkich 
ksiąg Nowego Testam entu — 
przyznaje Chrystusowi ty tu ł nie 
tylko kapłana. Sw. Paw eł okreś
la  Chrystusa m ianem  arcykapła
na, uważając, że ten w łaśnie ty 
tuł jest najw łaściw szy i nadany 
Jezusowi przez samego Boga. 
„Tak i Chrystus nie sam sobie 
nadał godność arcykapłana, lecz 
uczynił to ten, który do niego po
wiedział: Jesteś m oim  Synem ,
dzisiaj zrodziłem  Ciebie... 1 zo
stał obwieszczony przez Boga ja 
ko arcykapłan według porządku  
M elchizedecha” (Hbr 5,5—10).

K apłaństw o Chrystusowe jest 
innego rzędu niż kapłaństw o 
starotestam entow e. K apłaństw o 
Chrystusowe przewyższą jedy- 
nością i skutecznością swej ofia
ry. „Podczas gdy każdy kapłan  — 
mówi św. Paw eł o kapłanach 
Starego Testam entu — staje co
dziennie do służby ołtarza, sk ła
dając często te same ofiary, k tó 
re nigdy nie mogą zgładzić grze
chu, ten {tj. Chrystus) złożyw szy  
jedną ofiarę za grzechy, pośw ię
conych doskonałym i uczynił na 
w ieki” (Hbr 10,11—14).

Dla św. Paw ła istotna różnica 
jest tu  widoczna. Ofiary sk łada
ne przez kapłanów  Starego Te
stam entu nie m iały mocy w yna
gradzania za grzechy. To w yjaś
nia też konieczność osobistego 
przyjścia na ziemię Syna Boże
go, Jezusa Chrystusa. Jego dzieło 
zbawcze na krzyżu jest dziełem 
Najwyższego K apłana. Oryginal
ność, niepowtarzalność i jedyność 
Jego ofiary polega na tożsamości 
ofiarującego i daru  ofiarnego.

Syn Boży ofiarował się jako żer
tw a ofiarna już w chwili Swego 
Wcielenia, przez które został 
ustanowiony Kapłanem , tym  z 
ludu w ziętym  (zob. H br 5,1—2). 
Dlatego d ram at rozegrany na 
K alw arii nie stanowił dla Jezusa 
nowej ofiary, lecz tylko najpeł
niejsze wprowadzenie w czyn 
nieustannego ofiarow ania się 
Ojcu.

Odrębność i wyższość kap łań
stwa Chrystusa Pana polega nie 
na tym, że złożył On ofiarę, gdyż 
ofiary składali też kapłani staro- 
testam entowi, ale na tym, że zło
żył ją  z samego siebie, że stał 
się żertw ą ofiarną i przez to 
przywrócił nam łączność z Bo
giem. Moc ofiary złożonej przez 
Jezusa Chrystusa trw a wiecznie. 
On złożył ją  nie w określonym 
miejscu sakralnym , ale publicz
nie, w codzienności życia św ia
ta, w  codzienności ludzkiej egzy
stencji. On złożył ofiarę jako Ten, 
który przyszedł po to, aby słu
żyć św iatu i człowiekowi. D la
tego idzie na m ękę i śm ierć z 
całą świadomością swej dobro
wolności, a swą ofiarę trak tu je  
jako służbę w  posłuszeństwie 
Bogu dla dobra ludzkości, każ
dego poszczególnego człowieka. 
Oświadczy uroczyście P iła to w i: 
..Nie m iałbyś żadnej w ładzy na
de mną, gdyby ci nie było dane 
z w ysoka’’ (J 19,11). a później do
da: ..Czyż m niemasz, żebym  nie 
mógł prosić Ojca mego, a nie 
'wystawiłby m i zaraz więcej niż 
dwanaście hufców aniołów?”. 
(Mt 26,53). Ale On składał ofia
rę dobrowolnie, jako wypełnienie 
woli Ojca.

Jezus Chrystus składa ofiarę z 
w ielką godnością. Składa ofiarę 
praw dziw ą i doskonałą, w im ie
niu całej ludzkości, zadośćczyniąc 
sprawiedliwości Bożej. Te w łaś
nie aspekty stanow ią i czynią 
Chrystusa P ana pośrednikiem  i 
to jedynym  między Bogiem a 
światem, między Stw órcą a czło
wiekiem. S tąd św. Paw eł z mocą 
stw ierdzi: „Albowiem  jeden jest 
Bóg, jeden też pośrednik m iędzy  
Bogiem a łudźmi, człowiek, 
Chrystus Jezus, który w ydał sie
bie samego na okup za w szyst
kich jako św iadectwo we w łaś
ciw ym  czasie” (1 Tm 2,5—6).

Z kontekstu nauki nowotesta- 
mentowej i rozw iniętej przez św. 
Paw ła nauki o kapłaństw ie 
Chrystusowym wynika, że żadne 
stworzenie nie może powrócić do 
Boga inaczej, jak  tylko przez 
Chrystusa, gdyż On, z mocy swe
go K apłaństw a, jest jedynym  i 
oficjalnym  rzecznikiem i przed
stawicielem  ludzkości wobec Bo
ga, udzielającego nam  swych 
łask przebaczania, darow ania i 
odpuszczania za pośrednictwem  
Syna. Łaski te  spływ ają na nas 
przez Chrystusa i tylko przez 
Niego, bo tylko On m a rzeczy
w isty i pełny udział w  ich rozda
wnictwie.

Wolą Chrystusa Pana było, aby 
ofiara przez Niego złożona na 
Krzyżu, była uobecniana, ak tua
lizowana aż do sKończenia św ia
ta  pod postacią chleba i wina. 
Dlatego w  W ieczerniku ustanowił 
służebny urząd kapłaństw a no- 
wotestamentowego. K apłaństw o 
Nowego Testam entu, kapłaństwo 
Chrystusowe jest z m andatu  Bo
żego służbą apostolską, k tóra w 
imię Chrystusa, z Jego w yraź
nego polecenia i zam iast Chrys
tusa wzywa do pojednania,, s ta 
nowiąc tym  sam ym  konstytutyw 
ny elem ent w  dziele zbawczym 
samego Chrystusa Pana. „Albo
w iem  w  Chrystusie Bóg jednał 
ze sobą świat, nie poczytując lu
dziom  ich grzechów, nam  zaś prze
kazując słowo pojednania. Tak 
więc w  im ieniu  Chrystusa speł
niam y posłannictwo jakby Boga 
samego, który przez nas udziela  
napomnień. W  im ię Chrystusa  
prosimy: pojednajcie się z Bo
giem ” (2 Kor 5,18—20).

K apłaństw o jest w ięc szczegól
nym sposobem posługiwania w 
Kościele; jest to służba dla in
nych. K apłaństw o to n ie  tylko 
tytuły, które przecież i tak  w  ro
zum ieniu nowotestam entowym , a 
zwłaszcza w ujęciu Pawłowym, 
nie m ają charakteru  kultowego 
czy sakralnego; to nie tylko 
autokratycznie pojm ow ana w ła
dza, ale przede w szystkim  i n a 
de wszystko rzeczywista służba. 
C harakter służebny urzędu ka
płańskiego nie może przerodzić 
się w jakiś system urzędniczy, 
bo kapłaństw o było, jest i nadal 
ma być służbą dla Chrystusa, dla 
Kościoła, służbą w spraw ow aniu 
Eucharystii, do której przecież 
sprow adzają się wszystkie inne 
sakram enty  i posługiwania, służ
bą Słowa i miłości, służbą po
rządku, zrozumienia, pojednania 
i pokoju w  Kościele. Stąd na 
kapłaństwo i kapłanów  trzeba 
patrzeć nie tylko jako na tych, 
którzy m ają jakiś znak, funkcję, 
urząd czy czystą, sam oistną w ła
dzę, ale na tych, którzy spraw u
ją  służebną funkcję kościelną.

KS. TOMASZ WOJTOWICZ
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Słowo Boże na uroczystość Wszystkich Świętych
Ewangelia na uroczystość Wszy

stkich Świętych to słynne osiem 
błogosławieństw (Mt 5, 3—12), 
stanowiących wstęp do wyglo- 
gloszonego przez Pan Jezusa tzw. 
Kazania na Górze. Miejscem w y
głoszenia błogosławieństw byto 
jedno ze wzgórz znajdujących się 
3 km na zachód od Kafarnaum. 
Kazanie kierował Pan Jezus 
przede wszystkim do uczniów, 
ale z jego treści wynika wyraź
nie, że Zbawiciel zwracał się w 
nim także do ludzi wszystkich 
czasów. Słowo „błogosławieni” 
pochodzi z dawnego przekładu 
ks. Jakuba Wujka, jest już dziś 
archaiczne, dlatego najnowsze 
tłumaczenia zastępują je słowem  
„szczęśliwi”.

Warto się zastanowić nad tre
ścią ośmiu błogosławieństw. Sta
nowią one cenny materiał do re
fleksji nad wartością życia ludz
kiego. Nikt nie został w nich po
minięty. Są pociechą dla ubogich 
i pokrzywdzonych, a przestrogą 
dla bogatych i możnych tego 
świata. Jednym obiecują Króle
stwo Niebieskie, innym pociesze
nie, jeszcze innym miłosierdzie 
lub tytuł synów Bożych.

Jezus, widząc rzesze, wstąpił 
na górę i gdy usiadł, przystąpili 
ku Niemu uczniowie Jego. A 
otworzywszy usta swoje, nauczał 
ich mówiąc:

„Błogosławieni ubodzy w  du 
chu, albow iem  ich jest Króle
stwo Niebieskie".

„Ubodzy duchem” to nie tylko 
ludzie prości, upośledzeni. To 
także ci, którzy nie posiadają do
czesnych bogactw, ale z radością 
znoszą wszelkie niedostatki, to ci 
także, którzy jeśli mają bogac
twa, to nie są do nich przywią
zani uczuciowo, lecz pielęgnują 
zawsze duchowe ubóstwo. Ufają

w dobroć Bożą. Słowo „w duchu” 
wskazuje, że akceptują oni swo
je ubóstwo także wewnętrznie.

„Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem  oni będą pocieszeni”.

Płacz oznacza smutek tych, 
których nawiedzają różne niepo
wodzenia życiowe. To ludzie bo
rykający się z trudnościami przez 
cale życie. Chrystus budzi na
dzieję, że ci, którzy płaczą, są 
smutni, utrudzeni — doczekają 
pocieszenia od Boga.

„Błogosławieni cisi, albowiem  
oni posiądą ziemią".

„Cisi” albo łagodni to ci, co 
bez szemrania znoszą przykrości; 
to także ludzie cierpliwi, którzy 
panują nad gniewem, nie od
płacają złem za zlo, nie są sko
rzy do złości. Zachowują zgodę 
i pokój z bliźnimi, ponieważ ich 
grzechy i słabości przypominają 
im miłosierdzie i dobroć, jakich 
sami doznali od Boga. Przyobie
cana im w  nagrodę ziemia jest 
synonimem Królestwa Niebie
skiego.

„Błogosławieni, k tórzy łakną i 
pr-agną sprawiedliwości, albowiem, 
oni będą nasyceni”.

Sprawiedliwość jest synoni
mem świętości. Polega na wypeł
nieniu wszystkiego, co jest miłe 
Bogu i zgodne z Jego wolą. 
„Pragnący i łaknący sprawiedli
wości” to ludzie, którzy tęsknią 
za prawdziwą świętością, za Bo
giem samym. Bóg będzie dany 
w nagrodę tym, którzy Go po
siąść pragną.
. „Błogosławieni miłosierni, al
bowiem oni miłosierdzia dostą
pią”.

Na miano miłosiernych zasłu
gują nie tylko ci, którzy wspie
rają ubogich i potrzebujących. 
Miłosiernym jest również ten, 
który okazuje współczucie dla

innego człowieka, spiesząc mu z 
pomocą duchową i materialną. 
Ci, którzy praktykują miłosier
dzie, sami również dostąpią mi
łosierdzia. Miłosierdzie to nie 
tylko łaski otrzymane za życia, 
tzw. błogosławieństwo życiowe, 
ale jest to także miłosierdzie o
kazane człowiekowi w dzień są
du ostatecznego, polegające na 
tym, że Bóg sam stanie się na
grodą człowieka.

„Błogosławieni czystego serca, 
albowiem  oni Boga oglądać bę
dą”.

„Czystego serca” są nie tylko 
ci, którzy się nie splamili grze
chami, lecz także ci, którzy po
zostali nieskalani w swych prag
nieniach, powstrzymujący się od 
wszelkich grzechów w myślach. 
Czystość serca zdaje się być sy
nonimem szczerości, prostoty i 
całkowitego zaufania Bogu.

„Błogosławieni pokój czyniący, 
albowiem  synam i Bożym i będą 
nazwani".

„Pokój czyniący” to ci, którzy 
dokładają wszelkich starań, aby 
żyć w zgodzie z bliźnimi. Chodzi
0 ludzi, którzy czynnie w społe
czeństwie starają się zaprowadzić 
miłość i zgodę, są gotowi nawet 
ponosić ofiary dla zachowania 
pokoju. Nie wystarcza mówić o 
pokoju, trzeba go również szerzyć
1 wprowadzać w życie. Na tym 
polega przedłużenie dzieła samego 
Chrystusa, przynoszącego pokój 
na ziemię i jednoczącego ziemię 
z niebiem, czyli całą ludzkość z 
Bogiem. Dlatego też „pokój czy
niący” staną się w nagrodę „sy
nami Bożymi”. Być synem Bo
żym to nie tylko pozostawać w 
pokoju, lecz także w przyjaźni i 
w miłości z Bogiem.

„Błogosławieni, którzy prześla
dowania cierpią dla spraw iedli

wości, albowiem  ich jest K róle
stwo Niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy wam  złorzeczyć 
będą i prześladować was będą, i 
ze w zględu na m nie wiele złego 
m ówić będą kłam liw ie przeciw  
w am ”.

Ostatnie dwa błogosławieństwa 
dotyczą tych, którzy cierpią prze
śladowania z powodu dążenia do 
świętości. One to pozwalają choć 
w części rozwiązać problem cier
pień i zła w świecie. One skła
niają do podejmowania najwięk
szych wysiłków i każą brać 
krzyż Chrystusa na własne ra
miona. Ci, którzy z powodu 
uczciwego życia doznają prześla
dowań, stają się godnymi Kró
lestwa Chrystusowego.

„Radujcie się i cieszcie, albo
w iem  zapłata wasza obfita jest 
w  niebiesiech”.

Sam koniec błogosławieństw  
dotyczy w swej treści przede 
wszystkim apostołów i uczniów 
Pańskich. Okazuje się, że cier
pienia, znoszenie prześladowań 
należy do apostolatu. Tylko za tę 
pracę apostolską, która przepla
tana jest cierpieniami, czeka w iel
ka nagroda. Dlatego mimo bólu, 
który sprawiają cierpienia pono
szone w służbie Bożej, w służbie 
ludzi, w służbie wzniosłych idea
łów, powinniśmy się radować.

Te i podobne wzniosłe reflek
sje niech nam towarzyszą w 
piękną uroczystość Wszystkich 
Świętych. To święci Pańscy — 
apostołowie, męczennicy, w y
znawcy — najlepiej realizowali 
nauki Chrystusa zawarte w Ka
zaniu na Górze, przez co dali 
wzór życia błogosławionego, czyli 
szczęśliwego, bo zgodnego z do
czesnym i wiecznym przeznacze
niem człowieka.

KS. WŁADYSŁAW BARAN
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Powszechność wiary w życie wieczne

Pewnego razu przyszedł do Jezusa bogaty m łodzieniec i postawił 
mu bardzo zasadnicze py tan ie: „Nauczycielu co dobrego m am  czynić, 
aby osiągnąć żyw ot w ieczny?” (Mt 19,16). Pytanie to stanow i niezbity 
dowód w iary, że istnieje życie wieczne. Równocześnie jest św iadec
twem, że jednym  z najważniejszych problem ów  nurtu jących w yznaw 
ców Chrystusa jest odpowiedź na pytanie, w  jaki sposób można to 
życie osiągnąć.

W iara w życie po śm ierci jest tak  s ta ra  jak świat. Można więc 
śmiało powiedzieć, że nie było na ziemi narodu, który nie wierzyłby 
w  życie pozagrobowe, chociaż niekiedy błędnie to życie pojmowane. 
Od najdaw niejszych czasów ciała zm arłych nigdy nie były przed
miotem odrazy, który starano się wyrzucić lub pozostawić swojemu 
losowi, ale otaczano je  zawsze szacunkiem. Świadectwem  te j w iary 
było również balsam ow anie ciał po śmierci. Wierzono bowiem, iż 
dusza tak  długo żyć będzie, dokąd ciało nie ulegnie zniszczeniu. Dla 
zabezpieczenia ciał zm arłych, budow ano potężne piram idy, sarkofagi 
i grobowce. Potw ierdzeniem  te j w iary  jest również i to, że zm arłym  
daw ano do grobu ich ulubione pokarm y i napoje, broń i przedmioty 
codziennego użytku, a naw et służbę i żony, które podczas pogrzebu

zabijano. Innym i słowy starano się o to, by ze zm arłym  do grobu 
szło wszystko co służyło m u za życia ziemskiego.

Nie inaczej w ypow iadają się w  tym  względzie wielcy myśliciele 
św iata pogańskiego. Mędrzec grecki Sokrates (V w iek przed Chr.) — 
gdy go przed śm iercią zapytano, jak ie m a życzenie odnośnie swego 
pogrzebu — powiedział: „Co? Chcecie m nie pogrzebać? Z ciałem m o
żecie to zrobić... ale m nie nie pogrzebiecie!” Znakom ity filozof i m ów 
ca starożytnego Rzymu, Cicero, napisał naw et dzieło „O nieśm iertel
ności duszy”. W innym  zaś swoim dziele stw ierdza on z głęboką w n i
kliwością psychologiczną: „Sama natura przem aw ia za nieśm iertel
nością duszy, bo przecież każdem u człow iekow i bardzo na tym  zależy, 
co z nim  będzie po śmierci... A  nasi bohaterowie narodowi — gdy 
za ojczyznę um ierali — czy nie m yśleli o tym , że właśnie ta ich 
śmierć sprawi, że staną się nieśm ierteln i”. (Tusc. 1,16).

Objawienie Boże w ielokrotnie mówi o przeznaczeniu człowieka 
do życia wiecznego, chociaż w całej wyrazistości nauka ta przedsta
wiona jest dopiero w  Nowym Testamencie. Z naciskiem  stw ierdza 
to Chrystus, gdy m ówi: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam  wam, że 
zbliża się godzina... kiedy um arli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co 
usłyszą, żyć będą. Jak bowiem  Ojciec ma żyw ot sam w  sobie, tak  
dał i Synow i, by m iał żyw ot sam w  sobie. I dał m u władzą sądzenia, 
bo jest Synem  Człowieczym. Nie dziwcie się tem u, gdyż nadchodzi 
godzina, kiedy w szyscy w  grobach usłyszą głos Jego; i w yjdą  ci, co 
dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, k tórzy źle czynili, by po
wstać na sąd” (J. 5,25—29). K iedy zaś Zbawiciel mówi o sądzie osta
tecznym, zakończy swoje słowa lapidarnym  stw ierdzeniem ; „I odej
dą ci (grzesznicy) na kaźń wieczną, spraw iedliw i zaś do żyw ota w iecz
nego" (Mt. 25,46).

Identycznie przedstaw ia się nauka Apostołów w  tym  względzie. 
Śmierć bow iem  — jak  uczy św. Paw eł — nie jest końcem życia czło
wieka, gdyż „wyzwoleni od grzechu, a oddani w  służbę Bogu, macie 
pożytek w  poświęceniu  (duszy), a za cel żyw ot w ieczny” (Rz. 6,22). 
Nadzieja osiągnięcia tego celu towarzyszy wyznawcom Chrystusa 
przez całe życie doczesne. Nie zdziwimy się więc zachęcie Apostoła 
zaw artej w  słowach: „Abyśm y, uspraw iedliw ieni łaską Jego  (Chrys
tusa), stali się dziedzicami żyw ota wiecznego, którego nadzieja wam  
przyświeca” (Tt 3,7). W tym  kontekście bardziej zrozum iałe sta ją  się 
słowa Apostoła Narodów, skierow ane do społeczności kościelnej w 
Efezie, „aby dobrze czynili, bogacili się w  dobre uczynki, byli hojni 
i chętnie dzielili śię z  innym i, gromadząc sobie skarb jako dobry fu n 
dam ent na przyszłość, aby dostąpić żyw ota  praw dziw ego” (1 Tm 
6,18—19). S tąd też „błogosławiony mąż, który w ytrw a w  próbie, bo 
w ytrzym a próbę i w eźm ie w ieniec żywota, obiecany przez Boga tym , 
którzy Go m iłu ją” (Jk 1.12).

J. K.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA mn
0  piekle i męce duszy; De paradiso et felicitate animae, 
czyli O raju i szczęśliwości duszy.

Canisius P etru s — K anizjusz Piotr.

Cano albo Canus M elchior — (ur. 1509, zm. 1560) — głośny 
hiszpański profesor teologii Kolegiów w  Valladolidzie, Alcali
1 Salamance, biskup rzym skokat. W ykazywał dużo energii 
i inw encji w  pracy dydaktycznej, polemicznej i kościelnej. 
Zasłynął, będąc dom inikaninem , jako w ielki i zagorzały p rze
ciwnik — jezuitów, których nazyw ał „poprzednikam i an ty 
chrysta”. Jego dzieło De locis theologicis, czyli O problemach  
teologicznych  m iało wiele w ydań i zostało przetłum aczone 
na kilka języków.

Canon — (łac. =  przepis, reguła, prawidło) — w — liturgii 
katolickiej stanow i głów ną część — Mszy św. W praw ie 
Kościoła rzym skokat. kanon (po łac. canon) odpow iada pa
ragrafowi, stąd nazw a Kodeks P raw a Kanonicznego. Potocz
nie kanon oznacza zasadę czegoś np. postępowania, rysun
ku, itd.

Canstein von H ildebrand — (ur. 1667, zm. 1719) — nie
miecki działacz religijny, założyciel Tow arzystwa biblijnego, 
które przyczyniło się nie tylko do wydaw ania, ale i do sze
rokiego rozprowadzania P ism a św. (->- Biblia) po niskich 
cenach.

Cantabrigensis Codex — Bezae Codex.

Cantina lub Cantini Tomasz — (ur. ok. 1570, zm. 1649) — 
włoski jezuita, potem kartuz. M.in. nap isał De Sacramentis 
in  genere, czyli po polsku O sakram entach w  ogólności; De 
penitentia, czyli O spowiedzi (o pokucie).

Capefique Jan  — (ur. 1802, zm. 1872) — francuski historyk. 
Jest autorem  m.in. trzech ważnych książek: Les ąuatres

premiers siecles de l’Eglise chrets, (1850—51, Paryż): L ’Eglise 
au M oyen age... (XIII i X IV  w.), czyli Kościół w  średnio
wieczu...; L ’Eglise pendant les ąuatres derniers siecles 
(1853—54); 3 tomy, czyli Kościół podczas ostatnich czterech 
wieków...

Ćapek K arol — (ur. 1890, zm. 1938 w  Pradze) — czeski p i
sarz. W bogatej swej twórczości dużo m iejsca poświęca rów 
nież tem atyce i problem atyce religijnej, szczególnie pojęciu 
Boga. Dosyć swoistym teizm em  przepojone są jego trzy książ
ki Hordubal (1933; tłum. i wyd. poi. pod tak im  sam ym  ty 
tułem  1937 i 1957); Povetron  (1934); ObySejny źivot (1935; 
tłum. i wyd. poi. Zw yczajne życie 1935 i 1948).

Capelle B ernard — (ur. 1884 w  Namur, Belgia, zm. 1961 w 
Mont Cesar) — ks. rzym skokat., historyk, profesor historii 
liturgii na uniw ersytecie kat. w Douvain. Opublikował szereg 
prac z zakresu liturgii zwłaszcza w  jej aspekcie genetycz- 
no-historycznym. Jest w spółtw órcą -► teologii liturgii. G łów
ne jego prace zostały zebrane w  dw utom owym  w ydaw n. pt. 
Travaux liturgiąues de doctrine et d’histoire (1955—1962), 
Prace liturgiczne w  zakresie doktryny i historii; i w  Pour 
une meilleure intelligence de la messe (1946). O lepsze ro
zum ienie mszy.

Capellmann K arol — (ur. 1841 w Akwizgranie, zm. 1898) — 
niemiecki lekarz. Je st autorem  książki m ające j wiele wydań 
i tłum aczeń n a  inne języki, pt. Pastoralmedizin  (Aachen 
1877), po łacinie M edicina pastoralis (1879), czyli po polsku 
M edycyna pastoralna.

Capilla lub  Capiglia A ndrzej — (ur. ok. 1530, zm. 1609) — 
w pierw  kartuz, potem  włoski jezuita, biskup rzymskokat. 
W śród innych jego książek trzeba wym ienić przede w szyst
kim  M anuel de exercicios spirituales ...(Salamanca 1580), czyli 
po polsku Podręcznik ćw iczeń duchownych.

Capisucchi Rajm und — (ur. 1616 w  Rzymie, zm. 1681 w
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Symbole życia wiecznego na grobowcach pierwszych chrześcijan

Ptaki , wyobrażające  dusze ludzkie, 
posilają sie jagodam i winnego grona, 
będącego sym bolem  Eucharysti i .  Je j  
p rzy jm ow an ie  jes t  zada tk iem  p rz y 
szłego zm ar tw ychw stan ia .

Gołębice są sym bolem  dusz ludzkich. 
Gałązki ol iwne w y o braża ją  pokój 
w ieczny w Królestwie Niebieskim,

Długo ścigane jelenie  u s2ły  w  bezpie
czne miejsce i zasp o k a ja ją  sw e p r a g 
nienie ze źródła, wypływ ającego  u 
stóp krzyża. Życie wieczne było dla  
p rześ ladow anych  chrześcijan m ie j 
scem ochłody, szczęścia i pokoju  na 
wieki.

/ T S
/ - J A

Krzyż Chrystusa, okry ty  k rólew ską 
p u rp u rą ,  jes t  godłem Zbawiciela k r ó 
lującego duszom zbaw ionych  w  w ie 
czności,

Łódka z żaglem oznaczonym sy m b o 
lem Chrystusa  jes t  wyobrażen iem  
Kościoła,  k tó ry  bezpiecznie  d o p ro w a 
dza dusze ludzkie do brzegów wiecz
ności.

ćb  a*  cl'X ' v27 u?

Feniks — p tak ,  o k tó ry m  legenda 
głosi, że spa lony,  n a  nowo z popio
łów budzi się do życia — je s t  sy m 
bolem zm artw ychw stan ia .

PHOS i 20E — czyli świa tło  i życie, 
k tó ry m  jes t  Chrystus, są udziałem 
dusz zbawionych w Królestwie Nie 
bieskim.

Gołębice, symbolizujące dusze ludz
kie, piją ze źródeł  wód wiecznych, o 
k tó rych  jes t  m ow a w Apokalipsie  św. 
Jana.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA n**)
Rzymie) — włoski dom inikanin, kardynał, teolog. Je st auto
rem  m.in. takiej pracy napisanej po łacinie: Controversiae 
theologicae selectae scholasticae morales, dogmaticae, scriptu- 
rales ad m entem  D. Thomae (Roma 1670), czyli W ybrane 
problem y teologiczne scholastyczne według św. Tomasza.

C apitein Jakub  — (ur. ok. 1715. zm. ?) — Afrykańczyk, a po
tem Holender. Był synem  rodziców niewolników, a kiedy 
m iał siedem  lat, kupił go w  Afryce jako niewolnika holen
derski kupiec. Capitein zdobywszy odpowiednie w ykształce
nie został księdzem a potem  m isjonarzem  w Afryce. Jest 
też autorem  kilku książek teologicznych o charakterze popu
laryzatorskim .

Capto Wolfgang Fabricius. właśc. Kópfel — (ur. 1478 w Ha- 
guenau, Alzacja, zm. 1541 w  Strasburgu) — teolog i działacz 
ewangelicki. Zdobył szerokie wykształcenie: doktorat z m e
dycyny i p raw a kanonicznego oraz licencjat teologu. W do j
rzałym  wieku, ok. 1512 r., przy ją ł święcenia kapłańskie. Juz 
jako ksiądz rzymskokat., kaznodzieja i b iblista utrzym yw ał 
żywe kontakty z Erazm em  z R otterdam u oraz z -*■ Zwing- 
lim a także z -> Lutrem . W 1523 r. uzyskał w  Moguncji 
doktorat teologii i w tedy oficjalnie porzucił rzym ski kato
licyzm a przeszedł na luteranizm ; w  1524 r. ożenił się. W 
protestantyzm ie odegrał dużą i pozytywną rolę jako ten. 
który usiłował doprowadzić do zgody między powaśnionymi 
reform atoram i. Je st autorem  kilku  dzieł. m.in. Institutiones 
hebraicae (1518) i Xexaemr>ron... (1526).

Cappel Ludw ik — (ur. 1585, zm. 1658) — francuski teolog 
i bib lista kalwiński. A utor kilku dzieł, m.in. Chronologia 
sacra, czyli Chronologia święta...

Cappelani F ryderyk — (ur. 1804, zm. 1886) — włoski jezuita. 
M.in. napisał De assumptione Mariae Virginis..., czyli O w nie
bowzięciu Maryi Dziewicy...

Cappelletti Józef — (zm. 1873) — ks. rzymskokat., włoski 
kościelny historyk. M.in. napisał obszerne dzieło o historii 
Kościoła kafol. w e Włoszech pt. La Chiesa d lta lia  (1869).

Cappello Feliks M aria — (ur. 1879, zm. 1962 w Rzymie) — 
jezuita, teolog i praw nik  kan. J e s t autorem  w ielu prac głów
nie z zakresu rzymskokatol. p raw a kanonicznego.

Capponi Serafin — (ur. 1536, zm. 1614) — włoski dom inika
nin. M.in. napisał Sacerdos in  aetrenum  (1588), czyli Kapłan 
na wieki.

Capreolus Jan  — (ur. 1380 k. Rodez, połud. F rancja, zm. 
1444) — nazw any princeps thom istarum  =  książę tomistów. 
I rzeczywiście był on bardzo zaangażowanym  zwolennikiem 
i obrońcą teologii i filozofii -► św. Tomasza z Akwinu. M.in. 
napisał Libri IV defensionum  theologiae Divi doctoris Tho
mae de Aąuino, czyli Cztery księgi obrony teologii św. To
masza z A kw inu.

Caramuel de Lobkowitz Jan  — (ur. 1606 w  Madrycie, zm. 
1682 w  Vigevano koło Mediolanu) — teolog — działacz ko
ścielny — biskup rzymskokat., -» cysters, uznany przez 
współczesnych m u za phoenix eruditorum , tj. lum inarza 
w szechstronnie wykształconego i znającego wiele języków. 
Napisał też ponad 250 książek i to z w ielu dziedzin od m a
tem atyki począwszy poprzez filozofię, teologię, muzykę, poe
zję, itd. — do wiedzy wojskowej włącznie. Jest autorem  
również podręczników teologicznych, w  tym z zakresu teolo
gii m oralnej; tu  w ykazał dużo liberalizm u i tzw. szerokiego 
sumienia, stąd nazwano go też princeps laxistarum ; nie
które jego prace i poglądy zostały potępione przez papie- 
piestwo.

Cardanus H ieronym us-Geronim o — (ur. 1501 w Pawii, zm. 
1576 w  Rzymie) — włoski m atem atyk, lekarz i filozof. Jako 
filozof interesow ał się również zagadnieniam i teologicznymi.
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W oparciu o Pismo święte i Tradycję 
Apostolską — od początku istnienia Koś
cioła — wyznawcy Chrystusa wierzyli n ie
złomnie, że w' chwili śmierci „życie... się 
nie kończy, lecz ty lko  się odmienia, a gdy 
ciało w  proch się rozsypie, w tedy czło
w iek  znajduje przygotowane w  niebie 
wieczne m ieszkanie” (prefacja żałobna). 
We w szystkich najstarszych symbolach 
w iary pow tarzali oni: „W ierzymy ... w  
ciała zm artw ychw stanie i żyw ot w ieczny”. 
Nic więc dziwnego, że nauka o życiu 
przyszłym, będąca wyrazem  w iary Koś
cioła powszechnego, niczym złota nić 
przewija się w  całej literaturze patrys
tycznej.

Fundam entalną zasadą, na k tórej opie
ra  się nauka Kościoła o życiu wiecznym 
człowieka, jest p raw da o nieśm iertelności 
duszy ludzkiej. Niezwykle jasno przypo
m ina tę praw dę św. Ambroży (+397), gdy 
pisze: „Oczywista rzecz, iż dusza nie um ie
ra z  ciałem, bo nie jest z ciała... A lbow iem  
Adam  od Pana Boga otrzym ał ducha ż y 
cia i stał się człowiekiem , istotą żyjącą  
(por. Rdz 2,7). I Dawid mówi: W róć się 
duszo moja, do spokoju twego, albowiem  
Pan dobrze m i uczynił” („O dobrach przy
noszonych przez śm ierć”, 9).

W iara uczy nas, że ze śm iercią kończy 
się wszelka działalność przygotowująca 
człowieka na przejście do wieczności. D u
sza odłączona od ciała nie może zdziałać 
już nic dobrego ani też nic złego. P rzy
pomina tę praw dę św. Cyprian m ęczen
nik (+  258), gdy stw ierdza: „Kiedy stąd 
się odejdzie, nie będzie ju ż  żadnego m ie j
sca dla pokuty i żadnego owocu z zadość
uczynienia. Tutaj (na świecie — przyp. 
autora) jest życie tracone lub utrzym ane, 
tu  zapew niam y sobie w iekuiste życie 
przez ku lt Boga i moc wiary” (,,Do De- 
m etriana”, 25).

Chociaż wielu ludzi um iera w stanie 
łaski uśw ięcającej, przecież nie wszyscy 
zdążyli w czasie życia na ziemi odpoku
tować za grzechy lekkie. Tymczasem w e
dług słów objaw ienia „nic zmazanego nie 
w ejdzie do Królestwa N iebieskiego”. D la
tego dusze te  muszą wcześniej oczyścić 
się, by godne były wiecznego szczęścia. 
Uczy o tym  św. Bazyli (+  379), mówiąc: 
„Mniemam, że umarli... jeśli mają jukieś 
plam y albo ślady grzechu, są zatrzym ani, 
jeśli natomiast są bez ran i bez plam, to 
są przy Chrystusie jako niezw yciężeni i 
w olni” (Kom. do Psalm u 7,2). N auka o 
oczyszczeniu duszy po śmierci człowieka 
zaw arta jest również w  pism ach Grzego
rza W ielkiego (+  604). Czytamy bowiem : 
„Jakim  kto w ychodzi stąd, takim  staje na 
sądzie (szczegółowym). Lecz w ierzym y, że 
dla lekkich  grzechów jest przed sądem  
(ostatecznym) ogień oczyszczający. Praw 
da (Chrystus) przecież powiedział, że je 
śli kto  zb luźni przeciw Duchowi Św ięte
mu, nie będzie m u odpuszczone ani w  
tym  życiu, ani w  przyszłym  (por. M t 12,32). 
W  tym  zdaniu dano do zrozumienia, że 
pew ne w iny mogą być odpuszczone w  tym , 
a pew ne w  przyszłym  życiu” (..Dialog” 
4,39).

Jednak według nauki objawionej n a 
dejdzie koniec tego okresu przygotowania 
i w tedy na rozkaz Boży wszyscy um arli 
zm artw ychw staną. . Powstanie cały rodzaj 
ludzki — pisze Tertu lian  ( +  ok. 220) — 
by otrzymać to, na co zasłużył w  tym  ż y 
ciu, na całą wieczność dobro lub zło" 
(Apologetyk 48). W tedy też nastąpi odno

wienie św iata i ludzkości (palingeneza). 
Uczy o tym św. Ambroży, pisząc: „Jeśli 
ziem ia i niebo będą odnowione, to d la 
czego m ielibyśm y wątpić, czy może się 
odnowić człowiek, dla którego i ziemia, i 
niebo zostały uczynione” („O śmierci b ra 
ta ” 2,87).

A tenagoras z Aten (II wiek) w swym 
dziele „O zm artw ychw staniu zm arłych” 
stw ierdza, że zm artw ychw stanie ciał jest 
konieczne. Człowiek bowiem jako istota 
rozum na (obdarzona duszą nieśm iertelną), 
przeznaczony jest do wiecznego trw ania. 
A ponieważ ciało należy do natury  czło
wieka, przeto dusza bez niego nie może 
osiągnąć swego przeznaczenia. Dowodzi 
tego, gdy pisze: „W wieczności zatem  m u 
si trwać człowiek składający się z  duszy 
i ciała, a trw anie to jest m ożliw e ty lko  w 
zm artw ychw staniu” („O zm artw ychw sta-

Nauka 
Ojców Kościoła 

o życiu 
pozagrobowym

n iu”, 15). Zm artw ychw stanie jest potrzeb
ne dla zapłaty w przyszłym życiu, w  k tó 
rym i ciało musi uczestniczyć. Jest ko
nieczne i potrzebne, ponieważ przeznacze
niem człowieka jest szczęśliwość, tej zaś 
na ziemi w pełni osiągnąć nie można.

I w tedy — jak  nas upew nia Objawienie 
Boże — powTÓci na ziemię Chrystus w  
chwili i majestacie, by sądzić zm artw ych
w stałą ludzkość „Na Jego sąd — jak po
daje Grzegorz W ielki — sprowadzona jest 
cała ludzkość. Dla ukarania złych i w y 
nagrodzenia dobrych służą M u aniołowie... 
Pomyślcie... jaka w  obliczu tak wielkiego  
Sędziego w  on dzień w innych opanuje 
groza, gdy nie będzie rady na to, aby od
wrócić kary; jak  się zm ieszają i jaki 
w styd ich ogarnie, gdy ukażą się przed 
w szystk im i aniołami i ludźm i w  stanie, 
jaki spowodowały ich grzechy” (Hom. na 
Ewang. M ateusza 25,31—45). Ale — jak 
nam  mówi w iara — Bóg jest nieskończe
nie dobry i miłosierny. Nie może więc 
sąd Boży być celem dla siebie. Przypom i
na tę  praw dę cytowany wcześniej A tena
goras. pisząc: „Zm artw ychw stanie nie bę
dzie dla sądzenia, ale z powodu takiego 
planu Stw órcy i natury stw orzonych lu 
dzi” („O zm artw ychw staniu”, 14).

Potem nastanie już tylko wieczność i 
życie bez końca. Problem  ten  przedstaw ia 
św. Epifaniusz (IV wiek), stw ierdzając: 
„Wierzymy... we icskrzeszenie zm arłych i 
spraw iedliw y sąd nad duszam i i ciałami, 
w królestwo niebieskie i życie w ieczne” 
(„Zakotwiczony” — dodatek).

Z pism Ojców Kościoła w ynika jednak, 
że szczęście i chw ała zbawionych nie bę
dą dla wszystkich jednakowe. Nie wszys
cy określają je dokładnie. I tak w pis
m ach św. Augustyna z Hippony (+  430) 
czytamy: „Jakie będą stopnie czci i chw a
ły stosownie do zasług każdego — n ik t 
wiedzieć nie może; że jednak będą takie  
stopnie, o tym  nie m ożem y wątpić...” („O 
państw ie Bożym"). Jednak  św. Cyryl 
A leksandryjski ( +  444) uczy, że ciała ludzi 
zbawionych będą uwielbione na podobień
stwo ciała Chrystusa po zm artw ychw sta
niu. „W ten sposób Jego (Chrystusa — 
przyp. autora) ubóstw em  zostaliśm y boga
tym i, albowiem  przez Niego natura ludz
ka została podniesiona do pewnego rodza
ju  godności Bożej, w  niebieskich p rzybyt
kach um ieszczona” (Homilia 17. w ielka
nocna).

To szczęście po śmierci polega na oglą
daniu Boga w miłości i radości bez koń
ca, a więc przez całą wieczność. Przypo
m ina to św. Jan  Damasceński (+  754), gdy 
pisze: „Ci, co czynili dobrze, będą jak  
słońce jaśnieć w  życiu w iecznym  z anio
łami... by w idzieć zawsze Boga i będą się 
rozkoszować niezniszczalną radością” („O 
prawdziwej w ierze”).

Istnieje jednak  również w iekuiste nie
szczęście, polegające na całkowitym  od
daleniu się od Boga. W prawdzie Bóg po
w ołał do szczęścia wiekuistego wszystkich 
ludzi bez w yjątku i łaską swoją pomaga 
im ten cel osiągnąć, ale nie wszyscy chcą 
wypełniać w arunki postawione przez Bo
ga. Bóg zaś nikogo nie zmusza. Jeśli kto 
woli nieszczęście, ono na niego czeka. P i
sze o tym  św. Jan  Chryzostom (+  407): 
..Grzeszników ciała rów nież zm artw ych
wstaną jako niezniszczalne i nieśm iertel
ne, lecz ten zaszczyt będzie dla nich przy
gotowaniem m ęki i kary” („Do Antiocheń- 
czyków” 2,154). C ierpienia te są niestety 
nieodwracalne. Świadczy o tym między 
innym i również wypowiedź św. Bazylego 
Wielkiego (+  379). który tak  tę rzecz u j
m uje: ..Gdyby kiedyś m iał nastąpić koniec 
w iekuistej kary, zakończyłoby się rów nież 
życie w iekuiste. Jeżeli nie m ożna uznać 
kresu tego życia, to dlaczego karze p rzy
pisuje się skrócenie? W szak przy jednym  
i przy drugim  jest przym io tn ik «w iekuis- 
ty»  (vSkrócone zasady”).

Na kartach  Starego Testam entu znajdu
jem y upomnienie, wyrażone w słowach: 
„We w szystkich  sprawach pam iętaj na 
swój koniec, a nigdy nie zgrzeszysz” (Syr 
7,36). Rzeczywiście. T rudno bowiem przejść 
obok tego upom nienia obojętnie. Stąd też 
w iara w życie pozagrobowe była i jest 
dla wyznawców Chrystusa pomocą do po
stępow ania drogą Bożych przykazań.

O czekającej nas wieczności uczy nas 
w ielokrotnie Pismo święte i Tradycja. 
P raw dę tę  przypom inają nam  również 
tradycyjne obchody Dnia Zadusznego i ca
ły miesiąc listopada. Równocześnie zda
jem y sobie sprawę, że wieczność będzie 
dla nas taka, na jaką sobie w tym  życiu 
zasłużyliśmy. Dlatego — stosownie do 
przestrogi Apostoła — „póki czas mam y, 
dobrze czyńm y” (Gal 6,10). W ypełniając 
bowiem to zalecenie będziemy mieli pew 
ność, że skończy się czas, a nastanie 
wieczność i że Chrystus nie bedzie dla nas 
Sędzią, ale Zbawicielem.

KS. JAN  KUCZEK



Przedstawiamy dziś naszym Czytelnikom bogaty serwis 

fotograficzny z zapowiadanej przez nas doniosłej uroczy
stości w polskokatolickiej parafii w Kotłowie oraz druku
jemy Słowo Pasterskie wygłoszone przez zwierzchnika 
Kościoła Ks. Biskupa Tadeusza Majewskiego. Poświęce
nie kamienia węgielnego pod nowy kościół oraz konse
kracja dzwonów miały miejsce w niedzielę dnia 25 wrześ
nia 1977 roku. Uroczystość zaszczycił swą obecnością 
Dostojny G ość z Kanady — Ks Biskup Józef Niemiński, 
Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej PNKK i on też doko
nał konsekracji trzech dzwonów. Poświęcenia kamienia 
węgielnego dokonał Bp T. Majewski. Mszę św. celebro
wał Administrator Diecezji Wrocławskiej Ks. Antoni Pie
trzyk. Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Edward Ba- 
łakier.

W uroczystości wzięło udział 19 kapłanów przybyłych 
z różnych parafii. Wiernych było ponad dwa tysiące.

Oto tekst kazania Ks. Biskupa Tadeusza Majewskiego, 
mówiącego o budowie nowej świątyni w Kotłowie i o ko
nieczności ustawicznej budowy całego Kościoła Świętego 

jako społeczności ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa.

Do tłumnie zgromadzonych wiernych ze Słowem Pasterskim zwrócił 
się Biskup Tadeusz Majewski — zwierzchnik Kościoła Połskokatolic- 
kiego w Polsce

MUSIMY USTAWICZNIE 
BUDOWAĆ 

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY
Kazanie Biskupa Tadeusza R. Majewskiego 

wygłoszone 25 września br. w Kotłowie 
z okazji poświęcenia kamienia węgielnego 

pod budowę nowego kościoła 
oraz konsekracji dzwonów

W  imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
„Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, 

i chwała, gdyż w szystko, co jest na niebie i na ziemi, do Cie
bie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś w yn ie 
siony jako Głowa nad wszystko. Więc teraz, Boże nasz, skła
damy Ci dzięki i w ielb im y chwalebne Im ię Tw oje” (1 K m  
29,11— 13).

„W ejrzyj na modlitwę swojego sługi na jego błaganie, Pa
nie, Boże mój, w ysłuchaj donośnej m odlitw y, jaką Tw ój słu
ga zanosi do Ciebie. Niechaj oczy Twoje otwarte będą nad 
tym  przybytk iem  dniem  i nocą, nad tym  miejscem, w  którym  
powiedziałeś: Tam będzie Imię moje, abyś wysłuchał 
m odlitwy, jaką Twój sługa bedzie zanosił na tym  m iejscu” 
(2 K m  6,19— 20).

Czcigodny Księże Biskupie Ordynariuszu Diecezji K ana
dyjskiej, Przew ielebny Księże Adm inistratorze Diecezji W ro
cławskiej, W ielebni Bracia Kapłani. Bracia i Siostry w 
Chrystusie Panu, droga młodzieży i kochane dzieci!

W itam Was wszystkich w  tym  Domu Bożym, jako naszych 
Braci i nasze Siostry — współpracowników świętej i w iel
kiej spraw y wyzwolenia spod duchowego jarzm a i życzę 
Wam wszystkim  błogosławieństwa Bożego. Wiem. że wielu 
z Was poniosło wielką ofiarę przybyw ając dziś do Kotłowa 
z daleka i bliska. Rad jestem, że na dzisiejszą uroczystość 
przyjął m oje zaproszenie i przybył do nas z dalekiej Kanady 
Czcigodny Biskup Józef Niemiński. Ordynariusz Diecezji Ka
nadyjskiej z Toronto, którego z całego serca i po bratersku 
serdecznie witam.

Przybyliście, moi Bracia Kapłani, i Wy, Drodzy Bracia 
i Siostry, do Kotłowa, aby wziąć udział w  uroczystym nabo
żeństwie odpraw ianym  na chwałę Przedwiecznego, a na na
sze uświęcenie i um ocnienie — nie tylko na ten  doniosły dla 
nas dzień poświęcenia kam ienia węgielnego pod budowę no
wego kościoła i  konsekrację dzwonów, ale na  całą przyszłość 
społeczności polskokatolickiej na tym  terenie.

Cieszę się, że i mnie Bóg pozwolił przybyć do Kotłowa. 
Jestem  szczęśliwy, że widzę tak wielką gromadę wiernego 
ludu. k tóry  razem  z nam i składa dziś dziękczynienie Wszech
mogącemu Bogu. Dzisiejsza uroczystość napaw a nas wszyst
kich nie tylko radością, ale wielką nadzieją, że łaska i błogo
sławieństwo Boże są z nami. Czyńmy wszystko, aby jak  do
tąd, starsi i doświadczeni porafianie zgodnie współpracowali 
z młodszymi naszym i braćmi i siostram i — dla większej 
chwały Bożej i dla dobra naszej Ojczyzny.

Kościół nasz św ięty jest instytucją Bożą, ale kierowany 
jest przez ludzi. Nawet najpiękniejsze ideały Boże i najlepiej 
zaprogramowana praca nie przyjm ą się i nie przyniosą pożą
danego wyniku, jeżeli nie będą wprowadzane w  życie przez 
dobrych wykonawców. Założycielem Kościoła jest Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel, a cząstkę tego Powszechnego Koś
cioła jest nasz święty Polskokatolicki Kościół. Kościół jest 
organizmem żywym. Organizm powstaje, rozwija się i za

8



Biskup Józef Nie- 
miński z Kanady do
konuje konsekracji 
trzech dzwonów w 
Kotłowie

Przemawia proboszcz 
polskokatolickiej pa
rafii w Kotłowie — 
Ks. Dziekan Zygmunt 
Koralewski

m iera. Zam iera wtedy, gdy m u brakuje sił wewnętrznych, sil 
żywotnych i kiedy nie potrafi z zewnątrz zdobywać sobie 
nowych twórczych s ’ł.

Kościół Narodowy został zorganizowany w okresie w iel
kich trudności, wówczas, kiedy ważyły się losy całego świata, 
kiedy m ądrzy ludzie pracowali nad tym, aby zburzyć stary 
porządek rzeczy, ażeby skruszyć kajdany niewoli duchowej, 
ażeby usunąć z ludzkiego społeczeństwa królów, cesarzy 
i tych wszystkich, którzy gnębili narody. To w tym  czasie 
powstał Odrodzony Kościół, k tóry m y dzisiaj dalej tworzym y 
i rozwijamy. Od naszego życia, od naszej pracy, od naszego 
poświęcenia, od naszej braterskiej więzi, od zdolności orga
nizowania tego wszystkiego, co tw orzy ten  Ojczysty Kościół 
— uzależniony jest jego by t i przyszłość.

Nasze dzisiejsze m odlitewne zgromadzenie w Kotłowie ma 
wielkie znaczenie i to nie tylko na czas budowy świątyni, ale 
również i na następne lata. Oczy całego Kościoła Polskokato- 
lickiego w Polsce zwrócone są na nas. W dniu dzisiejszym 
we wszystkich naszych parafiach modlą się teraz nasi bracia 
i nasze siostry, gdyż wezwałem cały Kościół, abyśmy byli 
razem, w duchowej łęczności, aby m odlitw y przyczynne były 
skuteczne, abyśmy razem  wznieśli nasze serca i myśli do Bo
ga, wielbiąc Jego święte Imię.

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowa, k tóre przytoczyłęm na wstępie, to m odlitwa króla 
Dawida. Bogobojny król korzył się przed m ajestatem  Bożym. 
Zapragnął w  serdecznej podzięce zbudować Bogu świątynię. 
Zgromadził swoich poddanych i w yjaw ił im, że n ie on będzie 
tym  budowniczym, lecz spośród wielu jego synów Pan w y
brał do tego celu Salomona. I tak  rzekł król Dawid: „A ty, 
Salomonie, synu  rnój, znaj Boga, Ojca twojego, i służ M u z 
całego swego serca i z  duszy ochotnej, gdyż Pan bada w szyst
kie serca i przenika w szystkie zam ysły. Jeżeli Go szukać bę
dziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli Go opuścisz, odrzuci cię 
na wieki. M iej się więc na baczności, gdyż Pan ciebie wybrał, 
abyś zbudował Mu dom na św ięty  przybytek. Zabierz się 
dzielnie do dzieła!” (1 K rn  28,9— 10).

Posłuchał Salomon polecenia przekazanego przez swego 
ojca — króla Dawida i zapewne tak  jak jego ojciec padł na

oblicze swoje i błagał: „Nakłoń, Panie, ucha Twego i w ysłu 
chaj m nie”. Następnie energicznie zabrał się do dzieła. Zwo
łał najlepszych architektów, sprowadził najwspanialszy, jak 
na owe czasy, budulec — zgromadził drew no cedrowe, złoto 
i srebro. Potem w imię Boga Wszechmogącego rozpoczął bu
dowę św iątyni i osobiście pilnie jej strzegł i doglądał. Nic nie 
uszło jego uwadze. Na oczach króla i całego narodu rosła 
budowla świątyni. Radość i entuzjazm  Salomona udzielały się 
jego poddanym.

Kiedy dzieło doprowadzone zostało do szczęśliwego zakoń
czenia, wówczas król wezwał kapłanów i zgromadził naród, 
aby wspólnie uczcić m oment poświęcenia przybytku Bożego. 
Otoczony przez kapłanów, Salomon szedł pierwszy, niosąc w 
swoim ręku siedm ioram ienny szczerozłoty świecznik, który 
ustaw ił na stole ofiarnym, a w kornej modlitwie, wraz ze 
wszystkim swoim ludem, oddał hołd Wszechmogącemu Bogu.

Król Salomon wypełnił co był przyrzekł swojemu ojcu — 
królowi Dawidowi. W ybudował na cześć Przedwiecznego 
Boga wspaniałą świątynię, a przez to nie tylko zgromadził, 
ale zjednoczył cały swój naród.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

My również w mię Boga Wszechmogącego rozpoczynamy 
budowę nowej św iątyni polskokatolickiej w  Kotłowie. Nie dla 
swojej chwały, lecz na większą cześć i chwałę Boga i na zba
wienny pożytek ludu polskiego w Kotłowie. W dniu dzisiej
szym dokonam y poświęcenia kam ienia węgielnego i konse
kracji dzwonów. W ysiłkiem całego Kościoła Polskokatolickie- 
go w  Polsce i przy wydatnej pomocy Zarządu Głównego Spo
łecznego Towarzystwa Polskich Katolików w  W arszawie 
zgromadziliśmy m ateriały  budowlane i zatw ierdziliśm y plany 
architektoniczne nowej świątyni w  Kotłowie. Mamy więc 
ważne powody ku temu, aby w szczególny sposób podzięko
wać Bogu i stwierdzić, że aż dotąd błogosławił nam  Pan.

Słowa serdecznej podzięki i  wdzięczności kierujem y pod 
adresem  Władz Państw owych — Władz Wojewódzkich, które 
wydały nam  zezwolenie na budowę kościoła i przyznały po
trzebne m ateriały  budowlane.

(dalszy ciąg na str. 10—11)

i
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Jako Wasz starszy b rat i biskup katolicki zwracam się dziś 
do Braci Kapłanów. W iernych i budowniczych z gorącym 
apelem: Zabierzmy się dzielnie do dzieła. K ontynuujm y roz
poczętą budowę. Niech szybko w zrastają m ury nowej świą
tyni. I tak, jak  już zaznaczyłem w poprzednim  moim apelu 
skierowanym  do Was. budujem y dolną, a następnie górną 
część kościoła. Uczyńmy wspólnie wszystko, co tylko będzie 
w naszej mocy, abyśm y mogli w niedługim czasie ponownie 
przybyć do Was do Kotłowa i dokonać poświęcenia i oddania 
do użytku dolnej części nowego kościoła.

Wspólnie z A dm inistratorem  Diecezji W rocławskiej, W a
szym Proboszczem Ks. Dziekanem Zygmuntem Koralewskim 
oraz z Radą Parafialną ustaliliśm y, że w  niedzielę 8 stycznia 
1978 roku przybędziem y do Kotłowa, aby poświęcić pierwszy 
etap budowy nowej świątyni, aby Bogu podziękować za bło
gosławieństwo i pomoc.

Jestem  przekonany, że przy dobrej woli i pełnym  zaan
gażowaniu — jeżeli tylko będziemy zgodni, złączeni miłością 
bratnią, jeżeli nie będziemy żałować czasu, pracy, pewnych 
wyrzeczeń i poświęceń, jeśli kierować się będziemy m ądroś
cią i roztropnością — dobrze spełnimy naszą powinność i w y
konamy nasz obowiązek.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry!
Jeszcze raz wzywam Was wszystkich do modlitwy. Prośmy 

razem naszego najlepszego Ojca w  niebie o Jego błogosła
wieństwo dla całego naszego świętego Kościoła, a szczegól
nie dla Waszej parafii, dla naszej pracy i dla naszych wysił
Ków. Prośm y wspólnie o dary Ducha Świętego. Niech nasze 
m odlitwy sprawią, aby w tak wielkim przedsięwzięciu była 
rzeczywista i nieustająca inspiracja Ducha Świętego. Niech 
Duch Św ięty ogrzeje nasze serca i um ysły daram i męstwa 
i roztropności, ale równocześnie i bojaźni Bożej, abyśm y zda
wali sobie spraw ę z powagi chwili i wspólnej odpowiedzial
ności za to, cośmy wspólnie postanowili wykonać.

Wszechmogący Boże! Uznaj nas za godnych Twej łaski i 
pobłogosław rozpoczętemu dziełu. Daj nam poznać wolę Two
ją  świętą. Zachowaj w  nas, błagamy Cię, Panie Boże, pokorną 
świadomość, że nie myśmy Ciebie obrali, ale Ty nas obrałeś. 
Szczęście nasze leży w pobożnym w ykonyw aniu Twoich 
wskazań. Daj nam, Panie Boże, pamiętać, że musimy usta
wicznie budować Kościół Święty — Twoje Królestwo na tej 
ziemi dla zbawienia Twojego ludu.

Prosim y Cię, Boże, aby Twój Duch nas nie opuszczał, ale 
by nam tworzyszył w pracy, k tórą chcemy godnie wykonać 
i spełnić nasze obowiązki, jakie nakłada na nas Kościół nasz 
święty. Prosim y pokornie, Panie i Stwórco Wszechrzeczy, n a 
kłoń nas do właściwego czynu, darz nas potęgą ducha, abyś
my na glebie serc ludzkich siali ziarno zdrowe, czyste : ży
ciodajne.

Boże, daj nam wszystkim udział w  życiu Jednorodzonego 
Syna Twego i Ducha Świętego, w społeczności z Dziewicą 
M aryją, Świętą M atką naszego Pana i Boga. Spójrz łaskawie 
na Jej życie i śmierć i wysłuchaj Jej, gdy wstawia się za 
Twym świętym  Kościołem na ziemi i oręduje za nami. O to 
Cię błagamy przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Amen.

4. Biskupi, kap łan i  i Jud podczas uroczystej  Mszy świę tej

5. Nieprzeliczone t łum y  wiernych w ypełn iły  św ią tynię

6. Przed w yruszen iem  z procesją  na miejsce poświęcenia kam ien ia  węgielne
go pod now y kościół

7. O rkiestra  ko tłow ska i duchow ieńs tw o na  czele procesji

8. IV procesji  na plac budow y

9. Lud kotłowski jes t  ludem  głęboko wierzącym , p racow itym  i zdyscyp l ino
w anym

10. Na  p l a c u  b u d o w y

11. Biskup Tadeusz  M ajew ski d o konu je  pośw ięcenia  kam ien ia  węgielnego

12. Uroczysty  ak t  w m u ro w an ia  kam ien ia  węgielnego pod budowę nowego k o 
ścioła w Kotlo wie

13. Biskup T. Majewski dokonu je  pokrop ien ia  woda św ięconą. Z lewej Do
s to jny  Gość z K a n a d y  — Biskup Józef Niemiński

14. T łum y  uczestniczą w konse k rac j i  dzwonów

15. Maryja, F ranciszek  i T adeusz  — oto imiona ko n se k ro w an y c h  dzwonów, 
k tó re  sw ym  dźwiękiem służyć będa Bogu i ludziom w  Kotłowie
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R o z w a ż a n ia  e s c h a t o l o g i c z n e

B ra m a  śm ierci

Eschatologia (od greckiego „eschatos” =  ostatni i „logos” =  nauka) 
to dział teologii dogmatycznej, k tóra zajm uje się rzeczami ostatecz
nymi człowieka i świata. U jm ując to krótko, powiemy, że eschato
logia to po prostu nauka o rzeczach ostatecznych.

Na w stępie naszych rozważań przypom nijm y zasadniczą praw dę 
w iary: Człowiek wyszedł od Boga i do Niego ma powrócić. Ta po
w rotna droga wiedzie, niestety, przez bram ę śmierci, bo kto się na
rodził, ten musi umrzeć.

Każda istota żyjąca m a m om ent rozpoczęcia życia i m om ent jego 
zakończenia — śmierci. Śmierć jest zjawiskiem  powszechnym, bez
względnym i nieuniknionym . Powszechnym — bo obejm uje wszyst
kich ludzi bez w yjątku ; bezwzględnym — bo dotyczy każdego, nie
zależnie od rasy, narodowości, w yznania czy św iatopoglądu; nieunik
nionym — bo jest koniecznością, k tóra musi nagtąpić.

Wszyscy ludzie podlegają praw u śmierci. Podlega mu bogacz i nę
dzarz, w ładca i podwładny, mędrzec i prostak. A kt narodzin to p ierw 
szy krok życia i jednocześnie pierwszy krok ku śmierci. Większość 
ludzi przeraża ten  fakt, ale zmienić go nie można.

Teologia uczy, że śm ierć jest przede wszystkim k arą  za grzech. 
N iektóre Kościoły uw ażają, że ch o d z i' tu głównie o grzech pierw o
rodny, jako grzech nieposłuszeństwa wobec Boga-Stwórcy. Według 
tej nauki wszyscy ludzie są niejako spadkobiercam i grzechu pierw o
rodnego, stąd wszyscy podlegają p raw u śmierci.

Na tem at śmierci napisano tysiące trak ta tów  i rozpraw. Zagad
nienie to zawsze nurtow ało i nadal nu rtu je  ludzi. Najtęższe umysły 
zagłębiają się w  rozważaniach nad tą  tajem nicą. O tajem nicy te j w y

powiada się także Kościół i chyba jedynie Kościół w  bolesnej chwili 
śmierci może w lać praw dziw ą pociechę i otuchę w zatrwożone serca 
ludzkie.

Ludzie wierzący w Boga przyjm ują, że życie nie kończy się śm ier
cią człowieka, lecz ulega przekształceniu. Życie ludzkie nie kończy 
się nicością — to by się sprzeciw iało doskonałości Boga, który czło
wieka powołał do istnienia. Wierzymy, że śm ierć jest w stępem  do 
wieczności. Śmierć jest końcem i początkiem, kresem  i bram ą, zgo
nem i narodzeniem.

W rozm aitych religiach w iarę w  życie pozagrobowe różnie się po j
m uje i wyobraża, jednak wszystkie religie p rzy jm ują w iarę w  życie 
wieczne, w  nieśm iertelność człowieka. W ierzą w  to, że człowiek — 
zależnie od jego postępow ania tu  na ziemi — poniesie karę lub zdo
będzie zasłużoną nagrodę. I tak mp. starożytni Celtowie. Bałtowie czy 
G erm anie budowali w  pobliżu okazałych grobowców tzw. m enhiry. 
Były to pionowe słupy kam ienne, sięgające nieraz do 20 m, które 
w w ierzeniach tych ludów m iały być m ieszkaniem  duszy zmarłego. 
U starożytnych Egipcjan np. do grobów w kładano tzw. przewodniki 
po świecie pozagrobowym (znane są następujące księgi: „Księga 
dróg”, „Księga b ram ”, „Księga nocy”, „Księga o tym, co znajduje się 
na tam tym  świecie”, „Księga zm arłych”). Ponieważ u Egipcjan w iara 
w  życie pozagrobowe była zw iązana z istnieniem  ciała, stąd m um ifi- 
kacja zwłok, budow anie okazałych, m onum entalnych grobowców 
w kształcie p iram id (jako domów pośm iertnych dla zmarłych), stąd 
też zwyczaj składania do grobowców żywności i innych przedmiotów 
codziennego użytku.

Kościół nauczał od początku, że śm ierć człowieka kładzie kres jego 
możliwości zarówno grzeszenia, jak  i zasługi. Ojcowie Kościoła takie 
w łaśnie reprezen tu ją stanowisko. Sw. Cyprian mówi: „Strach przed 
k arą będzie owocem pokuty. D arem ne i bezcelowe będzie p łakanie”. 
Sw. Augustyn pisze: „Niech n ik t nie liczy na to, że po śmierci w y
rów na to, czego za życia zaniedbał”. A św. Grzegorz W ielki pow iada: 
„Nie znam y czasu śm ierci; po śm ierci nie możemy działać zasługu- 
jąco. Trzeba więc w ykorzystać czas, jakim  dysponujem y przed 
śm iercią”.

S tatystyki mówią, że na świecie praw ie co jedną sekundę umiera 
człowiek, co daje w  przeliczeniu liczbę ponad 80 tysięcy zgonów 
dziennie. W swoim czasie zegar w ybije każdem u z nas jego decydu
jącą ostatnią sekundę życia. Spocznie w tedy człowiek w  cm entarnej 
mogile, na której z czasem bujn ie wyrośnie traw a niepam ięci i za
pomnienia. Nikt z ludzi przewidzieć n ie  potrafi, kiedy to nastąpi — 
czy po życiu długim  i pracowitym , czy też w  sile w ieku albo może 
w okresie młodzieńczym. N ikt nie przewidzi, czy śmierć nadejdzie 
oczekiwana w  późnej starości, czy też zaskoczy ona człowieka w 
chwili najm niej spodziewanej. Jedno jest tylko pew ne: prędzej czy 
później nadejdzie ta  sm utna chw ila i każdy podzieli los śmierci. 
A wtedy nie będzie w ażne to, czego się kto dorobił tu  na ziemi, lecz 
liczyć się będą czyny człowieka, jego postępow anie wobec innych 
ludzi. W tedy w ierzącem u człowiekowi pozostanie w ielka nadzieja 
życia wiecznego w  Jezusie Chrystusie.

P refacja  Mszy św. żałobnej mówi: „W Nim zabłysła dla nas n a 
dzieja chwalebnego zm artw ychw stania, tak iż my, których zasmuca 
nieunikniona konieczność śmierci, znajdujem y pociechę w  obietnicy 
przyszłej nieśmiertelności. Dla Twoich bowiem wiernych, o Panie, 
życie się nie kończy, lecz tylko się odmienia, a gdy ciało w  proch się 
rozsypie, w tedy człowiek znajduje w  niebie w ieczne m ieszkanie”. 
P iękna jest też m odlitw a śpiew ana podczas egzekwii żałobnych (we
dług „R ytuału dla użytku duchow ieństw a PNK K ”) : „Zachowaj mnie 
Panie, od śmierci duchowej i doprowadź do żywota wiecznego. Gdy 
podasz rękę w śród roztopu św iata i gw iazdką m ałą zabłyśniesz w 
ciemności, nie zginiemy, Panie, ani tu  n a  ziemi, ani nie zbłądzimy 
do bram  wieczności. Dusza w  Tobie odpocznie na zawsze, o Ojcze 
Boże, o Źródło przeczyste. Tylko Ty, Ojcze, możesz nas ukoić, możesz 
nasycić tęskną duszę naszą, boś Ty początkiem  ludzkiego istnienia, Tyś 
celem i m etą ostatnią. Grób cm entarny nie będzie nam  straszny, bo 
tam, za bram ą, spotkam y Ciebie”.

W oparciu o życie wieczne, o to w ew nętrzne przekonanie, że ze 
śm iercią ciała nie kończy się życie ludzkie, ale rozpoczyna się nowy 
jego okres, możemy spokojniej patrzeć na zjawisko śmierci. N iektóre 
Kościoły, zwłaszcza na Zachodzie, zrezygnowały dziś z używania 
czarnych szat liturgicznych, zastępując je  kolorem  fioletowym lub 
jaśniejszym i ba”wami. N aw et trum ny  i katafalk i coraz częściej za
m iast na czarno m alow ane są na inne kolory. Podobnie w nętrza do
mów, w  których leży zmarły, są  jasne, bez ponurego nastro ju  ża
łoby. To nie znaczy, że ludzie obecnie m niej niż daw niej przyżyw ają 
odejście bliskiej osoby. Ten fak t jest i pozostanie zawsze w ielką t r a 
gedią dla tych, którzy pozostają przy życiu. W ymienione zjaw iska 
są tylko dowodem tego, że ludzie w ierzący coraz bardziej uśw iada
m iają sobie naukę Kościoła, iż śm ierć nie jest unicestwieniem  czło
wieka. bo Chrystus nas wszystkich zapew nił o istnieniu życia w iecz
nego: „Jam  jest zm artw ychw stanie i życie, k to  wierzy w e mnie, cho
ciażby um arł, żyć będzie, a każdy kto żyje i w ierzy w e mnie — nie 
um rze na w ieki”. „Ufajcie...”

I my zaufaliśm y Jemu. Bo niebo i ziemia przem iną, ale słowa Jego 
nie przeminą...

KS. EUGENIUSZ ELEROWSKI
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Fragmenty dziennika

Blizny
Módl się śród drzew

Za zdeptany wrzos — 
Za przelaną krew

Za zburzony los!
1 za śmierć od ku l —

I od byle rdzy!
I za cudzy ból —

I za własne Izy.

(Bolesław Leśmian)

se rca
dając się. „Nie, już nie' — od
powiedziała M atka i nie um ia
łyśmy nic więcej sobie pow ie
dzieć.

Śnieg. Biały, iskrzący się śnieg 
leżący zaspami. Idziem y tą sa 
mą drogą, którą tyle razy cho
dziłam do Ojca, gdy leżał w  szpi
talu. Tylko już nie skręcam y w

Nigdy nie odmawiałeś moim 
prośbom... Tyle chcę Ci powie
dzieć, tyle chcę Ci okazać ser
deczności, tyle słów najczul
szych...

Weszli jacyś ludzie. Wynieśli 
trum nę. Postaw ili na wysokim, 
dużym w ózku-platform ie. B ra
cia ujęli rączki wózka i powieź
liśmy Go do cm entarnej kaplicy. 
Szłam obok, trzym ając rękę na 
trum nie. Potykałam  się w kop
nym śniegu zalegającym  cm en
tarne alejki. P rzestałam  cokol
wiek widzieć, rozumieć, gdzieś 
jakby z daleka docierał do mnie

12 stycznia

Od wczoraj męczył mnie mój 
w łasny nastrój — rozdrażnienie, 
połączone z jakąś dziwną depre
sją, chęć gnania dokądś i zagłu
szenia piekącego niepokoju, k tó 
rego nie potrafiłam  ani sprecyzo
wać, ani nazwać...

W nocy budziłam  się k ilka
krotnie, w stawałam , chodziłam 
po pokoju...

W pracy pow itał mnie telefon. 
Nie potrafiłam  zrozumieć, o czym 
m nie powiadam iają. Jakbym  n a
gle przestała rozumieć słowa. Nie 
chciałam, nie mogłam zrozumieć 
i przyjąć tej wiadomości... Te sło
wa nie mogły być praw dą.

Śmierć jest zbyt dostojna, zbyt 
tragicznie dostojna, aby można 
było tak  zw ykle powiedzieć o 
niej przez telefon...

Próbow ałam  powtórzyć głośno 
to, co usłyszałam : „Mój Ojciec 
u m arł”... — nie potrafiłam  i w te
dy pojąć znaczenia tych trzech 
słów. One nic nie znaczyły, nie 
niosły z sobą żadnej treści. Je 
dyne, co uparcie pow tarzałam , to 
że muszę jechać do domu, do 
matki. Za cztery godziny m ia
łam pociąg... Ani jednej łzy...

W przedziale naprzeciwko mnie 
siedział stary, bezzębny męż
czyzna. Próbow ał k ilkakrotnie 
nawiązać rozmowę. N arastało we 
m nie zdenerwowanie. P rzy łapa
łam  się na tym, że patrzę na 
niego ze złością, żalem, bo oto 
on, taki okropny w  swej starości, 
siedzi przede mną, chce rozm a
wiać — żyje! Dlaczego on ży
je! Dlaczego powiedzieli mi ta 
kie niewiarygodne słowa o Ojcu? 
Przecież to  powinno być od
w rotnie. Ojciec powinien żyć, a 
ten starzec siedzący naprzeciw 
ko, po co żyje! Przeraziły m nie 
moje w łasne myśli. Przecież tego 
starca też ktoś kocha, przecież on 
też jest komuś najbliższy...

13 stycznia

Do domu, do M atki p rzyjecha
łam  późnym wieczorem. Posta
rzała się, zgarbiła. — Tato w 
szpitalu? — zapytałam  rozglą-

główne szpitalne wejście. Idzie
my dalej, do małego budynku na 
tyłach szpitala. Chwilę czekamy 
przed zam kniętym i drzw iam i na 
człowieka z kluczami. Przycho
dzi. Otwiera. Wchodzimy.

Podchodzę do trum ny. Z w iel
kim spokojem, z rękom a złożo
nym jak  do modlitwy, czysty i 
biały jak  śnieg leży mój Ojciec. 
Patrzę na Matkę, n a  braci, chcę im 
powiedzieć, że On śpi, że odpo
czywa, że zaraz wstanie, że o
bejmę Go, takiego już ostatnio 
kruchego... Słowa więzną mi w 
gardle...

Trzymam Ojca za ręce i głasz
czę go po głowie... Moje ręce są 
tak samo zim ne jak On... —
Otwórz oczy, otwórz oczy, po
patrz na mnie — błogam Go bez 
słów, błagam całą mocą swoich 
myśli... — Kochany, najmilszy, 
Ojcze najlepszy, spójrz na mnie...

mój w łasny głos szepczący: Oj
cze, Tato, Tato... Łzy palą twarz...

14 stycznia

Jak  strasznie zimno w  tej k a
plicy. Jakże zimno było tu  w 
nocy. Ręce Ojca są zimniejsze 
niż wczoraj. Całą m inioną noc 
myślałam o tym, że m arznie tu, 
że tak i jest osamotniony. Teraz 
nikłe płomyki świec dają trochę 
ciepła. Jasne, woskowe płomyki 
jak tw arz Ojca. P rzeraża m nie 
myśl, że ju tro  złożą Go w zie
mi, mrocznej, zimnej. Nie mogę, 
nie potrafię przekonać sam ej sie
bie, że On nie śpi. Mam w yrzu
ty sumienia, że pozostawiliśmy 
Go tu  przez noc, w  takim  zim 
nie...

Patrzę na tw arz Ojca. Jest spo
kojna, z jakim ś nieokreślonym 
wyrazem ulgi... To tw arz czło

wieka, którem u obce są już 
wszelkie niepokoje, troski, ból... 
Twarz uwolniona, wyzwolona...

Pragnę otoczyć Go ram ionam i, 
ogrzać, przywrócić życiu...

Zadręczam  się w yrzutam i, że 
moim obowiązkiem, m oją pow in
nością było trzym ać Go za rękę, 
gdy odchodził, że pow innam  by
ła być przy Nim...

Ojcze, jak i obraz w źrenicach 
zabrałeś ze sobą?

Kiedy um ierałeś, nie mogłam 
spać, pełna byłam niepokoju, 
trwogi. To było w łaśnie w te
dy...

Dlaczego, dlaczego byłam w te
dy tak  daleko od Ciebie?

Wiem, um ierałeś spokojnie, 
świadomie. Przesłałeś wszysi- 
kim najbliższym  słowa pożegna
nia... Prosiłeś wszystkich ludzi, z 
którymi kiedykolwiek się zetkną
łeś o wybaczenie i sam  przeba
czyłeś wszystkim. Ojcze mój — 
pomyślałeś i o tym  w godzinie 
śmierci, aby prosić św iat o p rze
baczenie i przebaczyć św iatu! Ta 
wielka ludzka godność, którą 
?awsze w  Tobie podziwiałam, 
nie opuściła Cię do końca.

Nic nie potrafi zagłuszyć we 
mnie piekącego żalu, że nie by
łam w tedy z Tobą, kiedy ze złu
dy wolności przeszedłeś w  wol
ność największą, prawdziwą... 
Wierzę, gorąco wierzę, że tak 
właśnie się stało, że tak właśnie 
jest...

16 stycznia

W czoraj był pogrzeb. Chcia
łam  krzyczeć, że śpisz, że to  nie
praw da, że wszyscy i wszystko 
kłamie, że nie wolno przyduszać 
Cię ziemią, bo jakże przerazi Cię 
ten m rok grobowy, ten ciężar 
ziemi, kiedy się zbudzisz — głos 
boleśnie zam ierał mi w  gardle...

„Ja jestem  zm artw ychw sta
niem i życiem. Każdy, kto żyje i 
wierzy w e Mnie, nie um rze na 
w ieki” — Ojcze, nie um arłeś na 
wieki, nie umarłeś...

To tylko Twoje biedne, scho
rowane i tak  bardzo kruche ciało 
przestało być Ci potrzebne. Ży
jesz w Bogu, żyjesz wyzwolony 
z doczesności. I póki ja  żyję, ży
jesz, Ojcze, we mnie.

Twój grób, to tylko symbol 
potrzebny nam, żyjącym dniem 
dzisiejszym. Więc nie może dla 
mnie bolesnym być ten kopiec 
ziemi, bo jesteś we mnie — ina
czej niż dotąd — ale jesteś! P rze
nika m nie najpew niejsza św iado
mość Twojej obecności, Twego 
dobra i opieki...

Boże, Ojcze Niebieski i Ty, 
mój Ojcze rodzony — bądźcie 
zawsze we mnie, pomóżcie mi i 
teraz, w  tym  najtrudniejszym , 
najbardziej ostatecznym bólu...

ME
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LEKCJE 
RELIGII

Nie jest uczeń  
nad Mistrza

Zbawiciel dobrze przygotował 
swoich uczniów na trudy apo
stolskiej działalności. Nie zapo
wiedział im  łatw ej, usianej róża
mi drogi. Mówił, że ścieżka w io
dąca do K rólestw a Niebieskiego 
jest w ąska i kam ienista. Trzeba 
nie lada hartu , by w spinać się po 
niej ku niebu i nie pozwolić, aby 
zapanowały nad nam i zw ątpie
nie i niechęć. M istrz m ówił: Kto 
chce być uczniem moim, niech 
weźmie krzyż swój na każdy dzień 
i naśladuje mnie. Jeśli takie tru 
dy i niewygody czekają każdego 
szeregowego żołnierza C hrystu
sowego, to o ileż więcej w ym a
ga Jezus od swoich oficerów — 
głosicieli chrystianizm u. I rze
czywiście apostołowie znieśli b a r
dzo w iele dla Im ienia Pana, ale 
najwięcej z nich w ycierpiał św ię
ty Paweł. Mówiliśmy już na tym 
miejscu o kam ienow aniu go w 
Liśtrze, uwięzieniu i chłoście w 
Filippach, o licznych ucieczkach 
i tułaczkach. Tylko dzięki roz
tropności burm istrza Efezu nie 
doszło do kolejnego linczu na oso
bie gorliwego apostoła. Niemniej 
jednak Paw eł m usiał opuścić, 
Efez, by nie wpaść w ręce roz
wścieczonych wrogów. Przy oka
zji planuje on odwiedzić Kościo

ły założone w Macedonii i Grecji, 
zwłaszcza K orynt, skąd zam ierzał 
wrócić do macierzystej Antiochii. 
Wszędzie jednak ścigała go mści
w a nienaw iść przeciwników no
wej wiary. Żydzi zrobili zasadz
kę na wszystkich okrętach m ają
cych odpływać w  stronę Syrii, 
żeby tylko pochwycić i zgładzić 
swego ideowego przeciwnika. 
W ierni dowiedzieli się o planach 
wrogów i ostrzegli apostoła. P a
weł idzie więc lądem  przez M a
cedonię.

Na święto Paschy — czyli 
W ielkanocy — zatrzym ał się św. 
Paw eł w  Filippach, skąd wysłał 
drugi list do K oryntian, by p rze
ciwstawić się działającym  tam  
wrogom. Usiłowali bowiem  oni 
oderwać nawróconych od C hrys
tu sa  i Kościoła, a przy te j okazji 
pomniejszali zasługi apostola 
Paw ła i podryw ali jego autorytet 
w korynckim  Kościele. Apostoł 
Paw eł musi jasno przypomnieć 
K oryntianom  swoje cierpienia 
poniesione dla Ewangelii, by 
w ierni nie dali się wprowadzić 
w błąd i nie pomyśleli, że Paw eł 
innych wysyła na bój d la  sp ra
wy wiary, a sam salw uje się 
ucieczkami. List apostoła jest 
przykładem , że w pew nych oko
licznościach należy przypom inać 
w łasne zasługi ponoszone dla 
idei. Apostoł pisze: „Ja więcej 
pracowałem , częściej byłem  w 
więzieniach nad m iarę byłem 
chłostany, często znajdow ałem  się 
w  obliczu śmierci. Od Żydów 
otrzym ałem  pięć razy po czter
dzieści uderzeń bez jednego, trzy 
razy byłem chłostany, raz uka
mienowany, trzy razy rozbił się 
ze m ną okręt, dzień i noc spędzi
łem na głębinie morskiej. Byłem 
często w  podróżach, w  niebezpie
czeństwach od zbójców, w  nie
bezpieczeństwach od rodaków, w 
niebezpieczeństwach od pogan, w 
niebezpieczeństwach w mieście, 
w  niebezpieczeństwach na pusty
ni, w niebezpieczeństwach na

morzu, w niebezpieczeństwach 
między fałszywymi braćmi, a 
także w trudzie i znoju, często w 
niedosypianiu, w  głodzie i prag
nieniu, często w  postach w  zi
m nie i w  nagości”.

Spełniły się więc na nim, co 
do joty, prorocze słowa Jezusa: 
„Nie jest uczeń nad M istrzea, 
m nie prześladow ali i was prze
śladować będą”.

Polskokatolicy, którzy znieść 
musieli, a  i dzisiaj jeszcze często 
znoszą prześladow ania i przy
krości od fałszywych braci, po
w inni brać wzór ze świętego P a
wła. Powinni otw arcie mówić o 
swoich cierpieniach, ale nie roz
paczać, gdyż cierpienie uszla
chetnia człowieka.

Apostoł w Troadzie
Spędziwszy Święta W ielkanoc

ne w Filippach, apostoł Paw eł 
w raz z Łukaszem i innym i po
mocnikam i w  działalności m isyj
nej udał się do Troady i przeby
w ał tam  siedem dni. W przed
dzień odjazdu gości, w ierni z 
Troady zebrali się na łam aniu 
Chleba, czyli na Mszy świętej 
odpraw ionej przez apostoła. P a 
weł wygłosił do w iernych długie 
kazanie. Miejscem modlitwy by
ła sala na trzecim  piętrze. W 
czasie przedłużającej się przem o
wy Paw ła, pewien młodzieniec, 
im ieniem  Eutyches, usiadł na p a
rapecie i gdy usnął, w ypadł 
przez okno na kam ieniste pod
wórze, ponosząc śmierć na m iej
scu. Apostoł Paw eł zbiegł natych
m iast na dół, przypadł do za
bitego, podniósł go i rzekł do 
rozpaczającej rodziny i w spół
braci: Nie trwóżcie się, on żyje! 
Ku ogromnej radości wszystkich 
młodzieniec otworzył oczy. Ro
zentuzjazm owani w ierni przynie
śli go trium falnie na swoich b ar

kach na górę, chociaż Eutyches 
chciał w racać do kaplicy o w łas
nych siłach. W ykorzystując n a
m acalny dowód dobroci Bożej, 
okazany względem zm arłego 
młodzieńca, Paw eł nauczał aż do 
rana.

Żywi nie uprzedzą
zmarłych

Nadchodzą Święta Zmarłych 
Zaroją się drogi wiodące na 
cm entarze, zabłysną w  listopado
we wieczory znicze na miliono
wych mogiłach, kryjących szcząt
ki tych, którzy kiedyś — podob
nie jak  my dziś — żyli na tym  
świecie. W pam ięci naszej przy
wołam y rysy tw arzy drogich nam  
zm arłych, a za ich dusze popły
nie do nieba tęskna i pokorna 
m odlitw a oraz pełna sm utku i 
nadziei pieśń: „Dobry Jezu, a
nasz Panie, daj im  wieczne spo
czywanie!”

Jezus Chrystus w lał w serca 
nasze nadzieję zm artw ychw sta
nia wszystkich po śmierci. Roz
ważmy zatem  w ciszy naukę 
apostoła Paw ła o zm artw ych
wstaniu, zaw artą  w liście do Te- 
saloniczan: „Nie chcemy, bracia, 
abyście byli w niepewności co 
do tych, którzy zasnęli, smucąc 
się, jak  i inni nie m ający n a 
dziei. Albowiem jak  wierzymy, 
że Jezus um arł i zm artw ych
wstał, tak  też wierzymy, że Bóg 
przez Jezusa przywiedzie z Nim 
tych, którzy zasnęli. A to w am  
mówimy na podstaw ie słowa P a
na, że my, którzy pozostajemy 
przy życiu, nie uprzedzim y tych, 
którzy zasnęli, gdyż sam Pan na 
dany rozkaz, na głos archanioła
i trąby  Bożej, zstąpi z nieba. 
W tedy najpierw  pow staną ci, 
którzy um arli w  Chrystusie”.

KSIĄDZ ŁUKASZ

F O T O G R A F IA  M O JEG O  D Z IE C K A

JAC EK N YCZ  
Z RZESZO W A

W zw iązku z milą akcją „Fotografia 
mojego dziecka” w ysyłam y zdjęcie naszej

jedynej pociechy ■— Jacka, (ur. ?5 1 1966). 
Jacek uczęszcza do V  klasy, jest dobrym  
dzieckiem , w yw iązuje się należycie ze 
swoich szkolnych obowiązków, a także  
chętnie uczęszcza na lekcje religii, lubi 
chodzić do kościoła, jest m inistrantem . 
Jest bardzo żyw y, lubi turystykę. U m iesz
czenie jego fotografii w  „Rodzinie” bę
dzie dla niego i dla nas milą pamiątką.

Rodzice

W ALD EM AR l AND RZEJ 
Z BYTO M IA

A kcja  ,,Fotografia mojego dziecka” jest 
pom ysłem  udanym . Bez dzieci nie m a ro
dziny, a że rodzina jest podstawą społe
czeństwa, stąd nigdy za mało o dzieciach
i dla dzieci. Dzieci to głów ny cel ojca i 
m atki. Dla nich poświęcają swój czas, dla 
nich pracują, troszczą się i kłopoczą, a 
najw iększym  ich szczęściem jest w idzieć  
uśm iech na tw arzyczkach sw ych pociech. 
(Na zdjęciu uśm iechnięte buzie moich 
synków  w  czasie tegorocznych wakacji).

Twarz każdego dziecka m ówi nam  o 
tym , jakie  ono jest, jacy są jego rodzice, 
jaka atmosfera panuje w  jego domu. Po
w inniśm y dbać o to, by w  serca naszych  
dzieci wlać jak  najw ięcej pięknych uczuć, 
zwłaszcza w zajem nej miłości rodzinnej na 
co dzień, a w tedy dam y im  pełnię szczę
śliwego dzieciństwa. Ileż dzieci do dziś

jeszcze płacze gorzkim i łzami, cierpi nie
winnie, ucieka z dom u rodzinnego, niena
widzi go. Jakże to sm utne i bolesne.

W tygodniku  „Rodzina” powinno się jak  
najw ięcej m iejsca poświęcać naszym  ko
chanym  dzieciom i rodzinie w  ogóle.

Z poważaniem  dla Redakcji — stały 
czyteln ik z Bytomia.

M ICHAŁ KU K U ŁA
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Re )zmowy 
z CzytelnikamiS

List Pana Romana K. z Bie
lawy, opublikowany na tym 
miejscu w numerze 30 z dnia 24 
lipca br., zadziałał jak przysło
wiowy kij wsadzony w mrowis
ko. W pewnych kręgach rzymsko
katolickich zawrzało, bowiem  
treść wspomnianej koresponden
cji i moja nań odpowiedź doty
czyły pewnych niezbyt właści
wych postaw niektórych księży i 
zakonnic rzymskokatolickich. Pan 
Roman z taktem, a nawet pew 
ną dozą humoru wytykał zauwa
żone błędy, a niżej podpisany do
stosował swoje uwagi do treści i 
stylu omawiariego pisma z Bie
lawy, tym samym — zdaniem je
dnej z Czytelniczek — na rów
ni z Panem Romanem zasłużył 
na burę, naganę i nie wiem na 
co jeszcze. Oczywiście, były też 
wypowiedzi życzliwe, jedną za
mieściliśmy w  numerze 38. By 
wykazać naszą najlepszą wolę, 
drukujemy dziś opinię niezbyt 
przychylną. Oddajemy najpierw 
głos polemistce samego Pana Ro
mana — Pani Józefa H. z Żaro
wa, którą ubodła skarga, że w 
Bielawie zakonnice wykupują 
wszystkie numery „Rodziny”, a 
przecież starczyłby im tylko je
den egzemplarz.

„Pan wzoruje się na poprzed
nich wypowiedziach Czytelników, 
z których jeden mówił o wyku
pywaniu tygodnika przez księży, 
inny przez ministrantów. Pan 
trafił na zakonnice. Przecież one 
nie biorą gazet za darmo, ale 
płacą, a w dodatku może roz
powszechniają „Rodzinę” i są jej 
misjonarkami? Proszę się nie 
gniewać, gdy powiem, że Pan 
Roman niezbyt dokładnie czyta 
poszczególne numery, bo tak w ie
lokrotnie ogłasza się, że najła
twiej uzyskać tygodnik przez 
prenumeratę. Kto prenumeruje, 
nie musi szukać znajomości w 
kioskach, by zapewnić sobie mo
żliwość otrzymywania żądanego 
pisma”.

Zgadzamy się w zupełności z 
uw agą o prenum eracie. Natomiast 
poważne wątpliw ości budzi przy
puszczenie Pani Józefy odnośnie 
intencji, jakim i k ieru ją się 
rzym skokatolickie siostry zakon
ne przy w ykupyw aniu wszystkich 
egzemplarzy naszego pisma.

Pracowałem  przed laty w S a
noku. Wiedząc, że do jednego z 
punktów  sprzedaży przychodzi 
kilka num erów  tygodnika, ale 
nigdy nie znajdu ją się na ladzie, 
by je  było można nabyć, zapy
tałem  kioskarkę, co robi z ty 
godnikiem „Rodzina”. „Zabiera ją 
nasz proboszcz, żeby ludzie nie 
kupowali, bo tego pism a katoli
kom czytać nie wolno” — odpo
w iedziała i dodała cicho: „P ro
boszcz mówił, że on jest ojcem 
parafii i ma obowiązek dbać, by

jego dzieci nie brały do ręki 
brzytwy, k tórą mogłyby poranić 
sobie dusze”.

Może się mylę, ale m nie się 
w ydaje, że ta^ ie  same pobudki 
k ieru ją  siostram i w Bielawie. To 
praw da, że nie możemy nikom u 
zabraniać kupna większej ilości 
prasy. Jeśli jednak wychodzący 
w w ielokrotnie wyższym nakła
dzie „Przewodnik K atolicki” czę
sto zamieszcza apel: Przeczyta
łeś? — podaj drugiem u! — to w 
myśl tego hasła zakonnica po
w inna zadowolić się jednym  nu 
m erem  „Rodziny” i po przeczyta
niu podać go koleżance.

Ktoś przyrów nał pism a relig ij
ne do chleba. T rafne porów na
nie. N ikt w  Polsce nie ogranicza 
zakupu chleba, ale każdy obu
rzyłby się na takiego, co zabrał
by kilka bochenków pieczywa i 
karm iłby nim konie w  tym  cza
sie, gdy mogłoby braknąć tego 
chleba dla w ielodzietnej rodziny. 
Pismo nasze m a być jak  chleb 
d la łaknącego, a nie służyć do 
rozniecania ognia w  klasztornych 
piecach.

Następnie Pani Józefa przypo
mina, że w naszym kraju nikt 
nikogo za ręką nie ciągnie do 
kościoła, i każdy, więc Pan Ro
man także, może sobie wybrać 
jakie chce wyznanie, ale zaraz 
adresatowi radzi, by nie narze
kał na recepty wydawane w kon
fesjonale, lecz sam z nich korzys
tał, bo „gdyby miał czyste su
mienie, to nie przejmowałby się 
tym, że ksiądz krzyczy z ambo
ny na grzeszników”. Konkluduje 
świadectwem wystawionym sa
mej sobie: „Ja mam czyste su
mienie więc n ie . przejmuję się 
krzykiem” i uszczypliwie wyro
kuje o Panu Romanie: „Mówię 
Panu szczerze, że Pan w  żad
nym Kościele nie będzie gorący

ani letni”.
Absolutnie nie zgadzamy się z 

ostatnim  stw ierdzeniem  naszej 
Czytelniczki. To nie po chrześci
jańsku osądzać kogoś, że jest 
grzesznikiem, w  myśl przestrogi 
P ana Jezusa: „Nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni”. A gdyby n a 
wet ktoś był w ielkim  i za tw ar
działym  grzesznikiem, nie wolno 
w ątpić w  możliwość jego popra
wy, gdyż przez to samo poddaje 
się w w ątpliw ość skuteczność łas
ki Bożej. My wierzymy, że Pana 
Rom ana stać w  w ybranym  w e
dług serca i natchnienia Bożego 
w yznaniu nie tylko na to, by był 
letni, ale naw et gorący, jeśli ty l
ko zechce współpracować z łaską 
Ducha Świętego. P rak tyka życia 
wykazuje, że w łaśnie neofici od
znaczają się w ielką gorliwością 
w daw aniu św iadectw a Bogu 
swą w iarą

Przejdźmy do drugiego listu — 
Pani Krystyny K. Chociaż pisa
ny z nutką ironii, staram się od
czytać go, tak jak i wszystkie 
inne, możliwie najzgodniej z do
brą intencją autora. Po kurtua
zyjnym ukłonie w kierunku na
szego tygodnika, że ciekawy, że 
zasługuje na uwagę, autorka, 
podpisująca się przydomkiem 
„rzymskokatoliczka”, czyni ze 
mnie kupca i gani zespół redak
cyjny, że pozwala mi zachwalać 
polskokatolicyzm: „Dziwię się, że 
uwadze Zespołu Redakcyjnego 
umykają wypowiedzi duszpaste
rza, który bez osłonek składa 
oferty handlowe typu: Przystę
pujcie do naszego Kościoła, bo u 
nas lepiej, łatwiej, nikt nie krzy
czy. Skąd apodyktyczne przypi
sywanie sobie najwyższych war
tości?”

Odpowiadam: Zły byłby to
duszpasterz, gdyby nie był p rze
konany o słuszności drogi, którą 
kroczy, i o w artości swego Koś
cioła. Posłużę się Pani językiem, 
Pani K rystyno: Czy tylko tow ary 
rzymskokatolickie m ają być za
chwalane, bo przecież rów nie do
brze można nazwać kupieckim i 
takie zachęty kapłanów  rzym sko
katolickich z am bon i konfesjo
nałów: Uczęszczajcie tylko do n a 

szych św iątyń, nie czytajcie inno
wierczej prasy, tylko u nas jest 
praw da itp. itd.

„Dlaczego pozwalacie na tak 
pogardliwe, poniżające oceny 
bratniego przecież wam Kościoła 
rzymskokatolickiego. Kto dziś 
uwierzy, że kapłani jeszcze w 
dzisiejszej dobie trzymają owiecz
ki w karności krzykiem? A czy 
wasi duchowni nigdy nie podno
szą głosu podczas kazania, w yty
kając kradzieże, gwałty, pijań
stwo? Chyba że dyplomatycznie 
unikają tych drażliwych spraw”.

Nie unikają takich tem atów, 
ale nie krzyczą. Krzyk, naszym 
zdaniem, jest złą m etodą duszpa
sterską i dlatego został przez nas 
skrytykow any. Za słusznością 
naszej krytyki przem aw iają mi
mo woli oba listy, bo i po coż 
grzmieć z ambony, jeśli słuchacz 
jest przekonany, że to nie do nie
go te gromy są adresowane?

Pani Krystyna wątpi także, 
czy duchownych polskokatolic- 
kich nie interesują dochody z po
sług kościelnych, wątpi, czy ma
my pożytek z ludzi, którzy do 
nas przyszli, wystraszeni gdzie 
indziej krzykiem, wątpi też, czy 
celebrowanie w naszym Kościele 
jest związane z większą pracą 
niż w rzymskokatolickim.

Na tem at neofitów była mowa 
wyżej. Jeśli powtórzyłem  za P a
nem  Rom anem to, iż jego ducho
wni się nie napracow ali, a zysk 
m ają  duży, to  nie kładłem  na 
jednej szali złotówek zebranych 
w czasie kolekty, a Mszy świętej 
na drugiej, lecz mówiłem  o nad
miernych, a więc n iespraw iedli
wych dochodach. Budżet ducho
wnych polskokatolickich jest 
kontrolow any przez rady p ara 
fialne i wyższe w ładze Kościoła, 
w  których skład wchodzą rów 
nież osoby świeckie.

W zakończeniu listu Pani 
Krystyna zamieściła miłą zachę
tę do tolerancji, szacunku dla 
innych wyznań i działania zgod
nie z hasłem ekumenii, tak czę
sto przez nas głoszonym. Zachę
ca też do umiaru w ocenie ne
gatywnych zjawisk oraz samo
krytycyzmu.

O jakże cieszylibyśmy się, gdy
by ten apel skierow ała Pani do 
wszystkich swoich duchownych i 
zyskała posłuch! Niech Pani bę
dzie pew na jednego: żaden z
autorów  piszących w  „Rodzinie” 
nie kieruje się nienawiścią czy 
naw et chęcią spraw ienia komuś 
przykrości. K rytykujem y wady, 
ale w myśl wskazań Bożego Mis
trza szanujem y godność osobistą 
każdego człowieka. Sam fakt p u 
blikow ania uwag nieraz przy
krych i nie zawsze zasłużonych, 
napisanych pod naszym adresem 
przez Czytelników, świadczy chy
ba najlepiej o samokrytycyzmie
i dobrej woli wszystkich w spół
pracowników naszego tygodnika 
Zdrową krytykę uw ażam y za do
skonały detergent, pozwalający 
dostrzec i usunąć wszelkie błę
dy na szacie naszego codzienne
go. również religijnego życia.

Wszystkich Czytelników ser
decznie pozdrawiamy.

DUSZPASTERZ
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TYGODNIK KATOLICKI „RODZINA”. W ydawca: Społeczne Towarzystwo  
Polskich K atolików . Zakład W ydawniczy „Odrodzenie” . Redaguje Kolegium. 
Adres redakcji 1 adm inistracji: ul. Kredytowa 4, 00-062 W arszawa. T ele
fony redakcji: 27-89-43 I 27-93-33; adm inistracji: 27-84-33. Wpłat na prenum e
ratą nie przyjm ujem y. Prenumeratę krajową należy opłacać w urzędach 
pocztowych lub u listonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zł, rocz
nie — 104 zł). Zlecenia na w ysyłkę „Rodziny” za granicę przyjm uje oraz

w szelkich Informacji na ten temat udziela: RSW „Prasa-K slążka-R uch” 
Centrala Kolportażu Prasy 1 W ydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 W arsza
wa. N adesłanych rękopisów , fotografii 1 ilustracji redakcja nie zwraca 
oraz zastrzega sobie prawo dokonyw ania zmian w treści nadesłanych arty
kułów. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-K slążka-R uch”, 
Warszawa, ul. Smolna 10. Zam. 1306. F. 104.
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25 listopada 

- termin odnowienia prenumeraty 

tygodnika „Rodzina” 

na rok 1978

Przypominamy, że redakcja nasza nie przyjmuje wpłat 
na prenumeratę „Rodziny”, ażeby zapewnić sobie regular
ne otrzymywanie naszego tygodnika, należy dokonać wpła
ty na prenumeratę u swojego listonosza lub w najbliższym 
urzędzie pocztowym. Cena prenumeraty:

kwartalna — 26 zł 
półroczna — 52 zł 
roczna — 101 zł

Podobnie należy załatwiać prenumeratę kwartalnika teolo
giczno-filozoficznego „Posłannictwo” (cena rocznej prenu-

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

Zamów w ZW „Odrodzenie'1
#  Polski nurt starokatolicyzmu, ks. Wiktor Wysoczański, 

stron 172, cena 25 zł. — Pow stanie i działalność Polskie
go Narodowego Kościoła Katolickiego w  USA, Kanadzie 
Brazylii .oraz Kościoła Polskokatolickiego jako członków 
Unii U trechckiej Kościołów Starokatolickich.

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

<9 Książka o różnych Kościołach i wyznaniach w Polsce: 
„Prawo wewnętrzne...”, ks. Wiktor Wysoczański, stron 
296, cena 40 zł. — W dobie ekum enizm u pow inniśm y in 
teresow ać się bratn im i w yznaniam i chrześcijańskim i, by 
lepiej je  poznać i przyczyniać się do pożądanej jedności.

£  Bracia z Epworth, ks. Witold Benedyktowicz, stron 232, 
cena 45 zł. — K siążka prezesa Polskiej Rady Ekum enicz
nej, opow iadająca barw nym  językiem o dziejach założy
cieli metodyzm u — Janie i K arolu Wesleyach.

9  Wierność i klątwa, Michał Miniat, stron 304, cena 50 zł.
— Interesujące dzieje św iętych Cyryla i Metodego i ich 
misji chrześcijańskiej w śród Słowian.

% Kwartalnik teologiczno-filozoficzny „Posłannictwo”: nr
2/1976 — cena 5 zł, n r 3—4/1976 — cena 10 zł, n r 1 — 
—2/1977 — cena 10 zł, n r  3/1977 — cena 5 zł.

Zam ówienia należy kierować pod adresem : Zakład Wy
dawniczy „Odrodzenie”, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa. 
Przesyłka następuje za zaliczeniem pocztowym (należność 
p łatna przy odbiorze).

KALENDARZ KATOLICKI 1978

Kto nie zamówił sobie książkowego „Kalendarza K atolic
kiego 1978” w  najbliższej parafii polskokatolickiej, będzie 
mógł go nabyć na początku 1978 roku w  niektórych kios
kach ..Ruchu”. Zakład Wydawniczy „Odrodzenie” nie będzie 
tym razem dysponował dodatkowymi egzemplarzami do w y
syłki indywidualnej.

Zamów w CHAT
9  Ideologia społeczna Nowego Testamentu, bp M aksymi

lian Rode, tom I — cena 50 zł, tom II — cena 50 zł.

Zam ówienia należy kierow ać pod adresem : Administracja 
ChAT, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa. Przesyłka nastę
puje za zaliczeniem pocztowym (należność pła tna przy od
biorze).

KRZYŻÓWKA NR 44
POZIOMO: 1) m ateriał strzelniczy, 9) członek Beneluxu, 10) przeci

w ieństwo bieli, 11) zmysł węchu, 12) to, co zginęło, 13) pierw iastek 
chemiczny z grupy lantanow ców, 18) łagodzi ból, przynosi ulgę, 19) 
płynny składnik krwi, 20) konkurent, 21) schwytanie, pojm anie, 22) 
kandydat na plutonowego, 23) uroda, piękno, 29) barbarzyństw o, 30) 
ścianka z desek zabezpieczająca strom e ściany wykopu, oszalowanie, 
31) miejsce rozpoczęcia wyścigu, 32) przekąska podaw ana przed 
głównym daniem , 33) górna część tchawicy.

PIONOWO: 2) uczucie zniechęcenia, 3) brązowy chrząszcz żerujący 
na liściach drzew, 4) głośny sukces, 5) ochrona, zabezpieczenie, 6) 
przypraw a korzenna, 7) m iasto w okolicach którego rozegrała się słyn
na b itw a nad Bzurą w  1939 r. 8) strza ły  z broni palnej, 13) podha
lański świerk, 14) orator, 15) wałek, 16) tw órca u tw oru muzycznego, 
17) ojczyzna W ilhelm a Telia, 24) roślina oleista, 25) do mankietów, 
26) ulewa, 27) zagłębienie w  ścianie, 28) coś z bilonu.

Rozwiązania należy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania się 
num eru pod adresem  redakcji z dopiskiem  na kopercie lub pocztówce: 
„Krzyżówka nr 44”. Do rozlosowania:

NAGRODY KSIĄŻKOWE 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 38

POZIOMO: trem a, posterunek, renta, sztabowiec, dzwon, barak, 
zwtoka, lektor, rzeka, mimoza, pieprz, nazwa, klucz, opowiadacz, 
anons, powstaniec, derka. PIONOWO: rzeczownik, meteorolog, pocz
ta, strata , wrzos, Indie, skecz, B aran, rzecz, klapa, określenie, podręcz
nik, Aldona, wyciek, pompa, m orwa, mięta.

Za nadesłanie prawidłowych rozwiązań nagrody w ylosow ały:  Mirosława Ma- 
flura z Kościana i  Maria Kraj z Krakowa.

Nagrody prześlem y pocztą.
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