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Złote myśli Pisma św. Nowego Testamentu — Dzieje Apostolskie

Wspólnota dóbr w pierwotnym chrześcijaństwie
„W szyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli w szy

stko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzie
lali je  wszystkim, jak komu była potrzeba”  (Dz 2,44— 45).

•
„A  u owego mnóstwa wierzących było jedno serce i jed 

na dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, 
ale wszystko mieli wspólne”  (Dr 4,32).

„Nie było też między nimi iiikogo, który by cierpiał nie
dostatek; ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, 
sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzeda
ży, i składali u stóp Apostołów ; i wydzielano każdemu, ile 
komu było potrzeba”  (Dz 4,34n).
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Zaskakuje nas dziś, a może nawet i 
dziwi, to co Autor D ziejów  Apostolskich 
przekazał nam w tzw. summariach (krót
kich podsum owaniach: 2,42— 47; 4,32— 35; 
por. 5,11— 14). Treść tych relacji jest dla 
nas istotna z tego względu, ponieważ do 
tyczy ona stosunku K ościoła pierwotnego 
do własności pryw atnej, inaczej m ów iąc
— stosunku ówczesnego Kościoła do dóbr 
materialnych.

Zaczniem y od w ypow iedzi pierwszego 
summarium: „ W szyscy zaś, k tórzy u y^e- 
rzyli, byli razem i m ieli w szystko w spól
n e"  (Dz 2,44). M ow a tu jest o K ościele 
jerozolim skim , czyli o pierwszej gminie 
chrześcijańskiej, jaka powstała w  Jerozo
limie bezpośrednio po zesłaniu Ducha 
Świętego. Autor na podstawie opowiadań 
naocznych św iadków  stwierdza, że p ierw 
si chrześcijanie jerozolim scy —  „którzy 
uw ierzyli” —  przebyw ali razem i cieszy
li się w spólną własnością dóbr m aterial
nych. Dlatego summarium drugie dodaje, 
że „n ikt z nich nie nazywał swoim  tego, 
co posiadał, ale w szystko m ieli w spólne" 
(Dz 4,32b). Z  w ypow iedzi tej wynika, że 
zniesione zostało pojęcie własności p ry 
watnej.

Owa wspólnota dóbr powstawała w  ten 
sposób, że ich w łaściciele „sprzedawali 
posiadłości i mienie, i rozdzielali je  (p ie
niądzeJ wszystkim , jak komu było p o 
trzeba" (Dz 2,45). Nie tworzono w ięc 
w spólnych np. gospodarstw  rolnych lub 
zakładów rzemieślniczych, lecz wspólnota 
wiernych — „jedno serce i jedna dusza"
—  utrzym ywała się z pieniędzy, uzyska
nych ze sprzedaży różnych posiadłości.

Jaki był cel i organizacja tej w spól
nej w łasności? Odpowiedź na to pytanie 
znajdziem y w następującej wypow iedzi: 
„ Nie było też  między nimi nikogo, który  
by cierpiał niedostatek; ci bow iem , którzy  
posiadali ziem ię albo domy, sprzedawa
li je , przynosili pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży, i składali u stóp A postołów ; 
i w ydzielano każdemu, ile komu było po
trzeba" (Dz 4,34n). Jednym z zasadni
czych celów  wspólnej własności było 
utrzymanie biednych członków  gminy je 
rozolim skiej. W  ten sposób zniesiono, 
przynajm niej na pewien czas, różnice m a
jątkow e między ubogimi i bogatymi. 
Oprócz ubogich miano też na uwadze 
przybyszów  z innych części Palestyny i z 
diaspory, którym  należało ułatwić pobyt 
w  świętym  mieście, Jerozolimie. Jednakże 
nie był to jedyny cel w spólnej w łasno
ści, o czym dowiem y się z naszych roz
ważań.

Organizacja zaś tej wspólnoty, jak to 
wynika z powyższej w ypow iedzi, b jrła ta 
ka, że nadzór nad całością sprawow a.i 
Apostołowie, którym  pom agali i w yręcza

li ich tżw. „d iakoni” i „m łodsi” (por. Dz 
6,Inn oraz 5,6). W arto w  tym m iejscu 
odnotować i to, że złożenie „u  stóp A p o 
stołów ” darów  oznaczało —  zgodnie ze 
starożytnym zw yczajem  — przejście tych 
darów  na własność Kościoła.

To charakterystyczne dla pierwotnego 
chrześcijaństwa zjawisko wspólnej w ła
sności, czyli w spólnoty dóbr materialnych, 
m iało m iejsce wyłącznie w  Jerozolimie. 
Świadczą o tym przytoczone wyżej w y 
powiedzi, które dotyczą jedynie K ościo
ła jerozolim skiego. Nowy Testament nic 
nie wspom ina, ani nie pozwala dom yślać 
się, że takie zjawisko miało m iejsce w  
innych K ościołach lokalnych. Z innych 
natomiast źródeł (np. Euzebiusz, Historia 
Kościoła) m ożem y w nioskow ać, że po 
zniszczeniu Jerozolim y przez Rzymian (r. 
70 po Cnr.) wspólnotę dóbr materialnych 
praktykow ali w  Zajordaniu tzw. ebionici, 
w yw odzący się m.in. z jerozolim skich 
chrześcijan. Ci jednak stosunkowo szyb
ko zerwali łączność z Kościołem .

W róćm y jeszcze do celu oraz przyczyn, 
które w płynęły na powstanie wspólne] 
własności chrześcijańskiej. Tym celem — 
oprócz troski o  ubogich i pielgrzym ów  w 
Jeruzalem — było również poczucie po
trzeby, by uniezależnić się cd dóbr m a
terialnych. Poczucie to było już znane 
w  judaizmie, ale w  nauce Jezusa zostało 
zradykalizowane: „ Tak w ięc każdy z w as, 
który się nie w yrzeknie w szystkiego, co 
ma, nie m oże być uczniem  m oim " (Łk 
14,33). Owszem. Z posiadanej majętności 
należało zrobić dobry użytek: „S przedaj
cie m ajętności sw oje, a dawajcie jałm uż
nę (ubogim )" (Łk 12,33a). Tak w ięc id eo
logia chrześcijańska stała się jedną z 
przyczyn, które spow odow ały powstanie 
wspólnoty dóbr w  Jerozolimie. Nie bez 
znaczenia było również oczekiwanie ry 
chłego pow rotu Chrystusa na sąd ostate
czny.

Inną przyczyną, która ułatwiła zorgani
zowanie w spólnoty jerozolim skiej, stał się 
wzór zorganizowanej dobroczynności w  
synagodze judaistycznej. Był to również 
czas, kiedy powstawały w  społeczeństwie 
żydowskim  dobrow olne zrzeszenia, przy
pom inające w  pew nym  sensie późniejsze 
zrzeszenia zakonne w  łonie chrześcijań
stwa. Do takich zrzeszeń należało zrzesze
nie w  Qumran. Członkowie tego zrzesze
nia w yzbyw ali się pryw atnej własności 
na rzecz zgromadzenia, utrzym ywali się ze 
wspólnej pracy, praktykow ali wspólne p o 
siłki, przydzielanie odzieży itd. I tutaj 
olbrzym ie znaczenie miały przekonania 
ideologiczne, tzn. qum rańczycy w yodręb
nili się z ogólnej społeczności, by dokład
niej realizować przepisy Prawa M ojżeszo
wego.

Chrześcijanie jerozolim scy nie uciekali 
od społeczności, żyli wśród innych ludzi. 
Nie stosowali też bezwględnego przym u
su wyrzeczenia się własności prywatnej. 
Znane są z tego okresu przypadki, że za
chow yw ano —  nawet wśród Apostołów
— własne posiadłości: „1 zaraz po opu
szczeniu synagogi przyszli z Jakubem i 
Janem do domu Szymona i A ndrzeja" 
(Mk 1,29; por. w iersze następne). Przy 
przekazywaniu własności pryw atnej na 
rzecz ogółu obow iązyw ała dobrow olność; 
tak postąpił np. Cypryjczyk Barnaba 
(Dz 4,37), a matka Jana Marka — Maria 
zachowała sw ój dom w  Jerozolim ie (Dz 
12,12). Tym  właśnie różnili się chrześcija
nie od qum rańczyków, że w  chrześcijań
stwie obow iązyw ało praw o m iłości — jako 
naczelna zasada postępowania życiowego.

Pozostało nam jeszcze zastanowić się 
nad tym, czy relacja św. Łukasza z Dzie
jów  Apostolskich o w spólnocie dóbr jest 
historyczna. Idzie o to, czy rzeczywiście 
owa wspólnota była faktem historycznym ? 
Autor D ziejów  Apostolskich był niew ąt
pliw ie historykiem, ale nie w  dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu. U jm uje on m iano
w icie historię pod kątem dziejów  zba
wienia. Dlatego w podsum owaniach swych 
stwarza on idealny obraz gminy jerozo
lim skiej, inaczej m ówiąc —  pisze, jak p o 
winno być. Jednakże z takiego ujęcia nie 
wynika, że omawiane przez nas zjawisko 
w spólnoty nie miało m iejsca w  historii 
Kościoła. Za historycznością tego z jaw i
ska przem awiają wspom niane wyżej 
w zględy ideologiczne chrześcijaństwa, 
praktyka dobroczynności w judaizmie oraz 
przykład zrzeszenia qumrańskiego.

Organizacja chrześcijańskiej wspólnoty 
dóbr w  Jerozolim ie nie przetrwała długo. 
Po wybuchu w ojny  przeciw Rzymianom 
(r. 66 po Chr.) i po zniszczeniu Jerozoli
m y (w r. 70 po Chr.) judeo-chrześcijanie 
przenieśli się do wschodniej części Pa
lestyny, zwanej Zajordaniem , i tu stopnio
w o zanikli jako chrześcijanie. Inne gm i
ny, czyli K ościoły lokalne pochodzenia 
pogańskiego i na terenie helleńskim, nie 
stosowały tej form y własności społecz
nej,

A le zjawisko to ma sw oją historyczną 
w ym ow ę. „A  oni (A postołow ie) natych
miast porzucili sieci i poszli za Nim” . 
Oraz: „A  oni zaraz opuścili łódź, oraz 
ojca swego, i poszli za Nim " (Mt 4,20.22). 
Słowa te w yrażają nie tylko stosunek 
A postołów  do dóbr materialnych, lecz 
rów ęfeż i do ówczesnych wiernych. Dobra 
te nie m ogły utrudniać zdobycia bliskie
go przecież K rólestw a Bożego.

K. P.
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W
 dniu 18 stycznia 1978 r. odbyła się 

w  siedzibie Rady Synodalnej w

W arszawie narada Księży Dzieka
nów  i -zaproszonych Księży P ro
boszczów, której przewodniczy}

Ksiądz Biskup Naczelny Tadeusz R. M ajew 
ski, Przewodniczący Rady Synodalnej K oś
cioła  Polskokatolickiego w  PRL. W naradzie 
tej udział w zięli rów nież: Ordynariusz Die
cezji Krakowskiej, Ksiądz Benedykt Sęk,
Adm inistrator Diecezji W rocław skiej, Ksiądz 
Mgr Antoni Pietrzyk. Narada, która nieba
w em  przekształciła się w  sym pozjum  nauko
we, poświęcona była dyskusji nad projektem  
przygotow ywanego do druku nowego opra
cow ania Katechizmu Kościoła Folskokatolic
kiego.

Potrzeba opracowania now ego katechizmu 
wyłoniła się nie tylko z  faktu, że stare w y
danie uległo całkowitem u wyczerpaniu, ale 
przede wszystkim  z konieczności podania 
w iernym  prawd wiary w  now ej szacie ję 
zykowej z  uwzględnieniem  współczesnych 
osiągnięć nauk biblijnych i teologicznych. 
Dlatego też z in icjatyw y Księdza Biskupa 
Naczelnego Tadeusza R. M ajewskiego tru
du przygotowania i opracowania projektu 
wspom nianego wyżej Katechizmu podjął się 
Ks. Doc. Dr Edward Balakier. Dodać należy, 
że Autor projektu otrzymał trudne do w y 
konania zadanie, z  którego w yw iązał się zna
komicie.

Praca
nad

Katechizmem
Kościoła

Polskokatolickiego

W pracy tej chodziło przecież o  stworze
nia i nadanie tradycyjnym  ujęciom  prawd 
w iary now ej, zrozum iałej dla wszystkich for 
m y w yr aa u. Rów nocześnie form a ta nie może 
w  niczym  zaciemniać, naruszać lub zmieniać 
sensu prawd wiary, czyli nauki objaw ionej, 
którą K ościół p r z e ch o w u j i przekazuje 
wiernym. Przy tym Katechizm ma w  peł
ni odzw ierciedlać starokatolicki charakter 
prawd wiary, ma być w yrazem  w iary K oś
cioła Polskokatolickiego i służyć dobru du
chowem u narodu polskiego.

Dlatego projekt Katechizmu przedstawio
ny został do wglądu dw óm  recenzentom nau
kowym. R ecenzje przygotow ali: Ksiądz Bis
kup Dr M aksymilian Rode, Profesor Chrześ
cijańskiej Akadem ii Teologicznej w  Warsza
wie, i Ksiądz M gr Tomasz W ojtow icz, W y
kładow ca teologii dogm atycznej w  tejże Aka
demii. Projekt Katechizmu Kościoła Polsko- 
katolickiego (z naniesionymi uwagami* recen
zentów) i wspom niane w yżej dw ie recenzje 
naukowe posłużyły jako podstawa do dysku
sji wśród zebranych w  W arszawie Księży 
Dziekanów i zaproszonych Księży Probosz
czów.

Nie sposób w  krótkim artykule przedsta

wić całego przebiegu zapoczątkowanej w  dniu 
18 stycznia br. dyskusji nad projektem  K a
techizmu. M usimy ograniczyć się do podania 
głównych je j nurtów, co  pozw oli oddać na
strój konferencji i określić zaangażowanie jej 
uczestników.

Katechizm, którego projekt poddany został 
dyskusji, przeznaczony jest dla szerszego 
grona odbiorców . Przygotowany jest bow iem  
jako podręcznik praw d w iary dla starszych 
dzieci, m łodzieży i dla dorosłych (w przygo
towaniu znajduje się również w yciąg tegoż 
Katechizmu dla młodszych dzieci w  wieku 
szkolnym). Tego rodzaju pozycja w ydaw ni
cza musi uwzględniać z  jednej strony o l
brzym ie osiągnięcia nauk biblijnych i teolo
gicznych, do których nauki te doszły szcze
gólnie w  okresie dwu ostatnich dziesięciole
ci. Osiągnięcia te, oparte na w nikliw ych i 
dokładnych badaniach naukowych, rzucają 
w iele światła poznaw czego na przedm iot w ia 
ry — prawdy objaw ione i ułatwiają ich zro 
zumienie. Z  drugiej zaś strony dzisiejszy od
biorca, czytelnik katechizmu, ma inne sp o j
rzenie na świat niż jego kolega z  okresu m ię
dzyw ojennego lub też po wyzwoleniu. Dzię
ki upowszechnieniu oświaty w  naszym kra
ju, a proces tego upowszechnienia ciągle 
trwa, czytelnik katechizmu pragnie dostać 
do ręki w prawdzie opracow anie popularne, 
jednakże oparte na źródłach i w  pełni no
woczesne.

Wspomniane w yżej zdobycze nauk b ib lij
nych i teologicznych zmuszają dziś do n ieco 
innego spojrzenia na zagadnienia religijne i 
sposób ich przedstawiania. Nie oznacza to 
oczywiście, że dzisiaj zaprzecza się zasadni
czym  praw dom  wiary. Nie, tego nie czyni się. 
A le praw dy te należy głębiej rozum ieć, le 
piej je  poznać, bo w iara n ie może być ślepa, 
musi być godna istoty rozum nej. To prawda, 
że nie wszystko potrafim y zrozum ieć do koń 
ca, tajem nice w iary nadal będą istnieć, Jed
nakże nie m ogą w ystępow ać tam, gdzie ich 
nie ma, a istniejące z  natury rzeczy należy 
w dostępny nam  sposób odpow iednio na
świetlać i w yjaśniać. Dodajmy, że przedmiot 
nauczania religijnego z  natury sw ej jest 
abstrakcyjny. Nadanie temu przedmiotowi 
pew nej obrazow ości ma olbrzym ie znaczenie, 
ale nie może się ono m ijać z prawdą histo- 
ryczno-religijną, b y  nie tw orzyć w  ten spo
sób nowych mitów.

Praw dy w iary, zwane rów nież dogm ata
mi, stanowiące treść katechizmu, opierają się
— jak w iem y —  na Objawieniu Bożym. 
O bjaw ienie to zawiera się w  Biblii i w  Tra
dycji. Te dwa źródła, które zawierają O bja
wienie, również znalazły sw ój żywy w y 

dźwięk w  dyskusji. Pismo św. i Tradycja sta
nowią przedm iot szczególnego zainteresowa
nia badań naukowych całego zespołu dyscyp
lin biblistycznych i patrystycznych. Dochodzi 
do tego tak ie  starokatolicki sposób pojm o
wania tak Biblii, jak i Tradycji (apostolsKiej) 
jako źródeł Objawienia.

Oto przykład: Na Biblię nie można dziś 
patrzeć jak  na dzieło literackie, które pow 
stało za jednym  pociągnięciem  pióra. P ow 
stanie Biblii było procesem  złożonym  i uwa
runkowanym  w ielom a czynnikami. Zagadnie
niu temu poświęcono w  dyskusji stosunkowo 
dużo czasu. Żyw a i gorąca była również dys
kusja związana z objaw ioną prawdą o dziele 
stworzenia. Problem  now ego spojrzenia i 
przedstawienia tej praw dy zapoczątkowany 
został właśnie od lat trw ającym i badaniami 
biblijnym i i rezultatami tych badań. Okazało 
się bowiem , że Biblia zamierza jedynie pou
czyć, iż Bóg jest Stwórcą człow ieka i otacza
jącego świata. Jak natomiast przebiegał 
proces stwarzania, to już inna sprawa, która 
nie należy do przedmiotu wiary.

Oto zarys przebiegu i treści dyskusji nad 
projektem  Katechizmu K ościoła Polskokato
lickiego. Nie podajem y stenograficznego za
pisu je j przebiegu, ponieważ nie o to nam 
idzie. Ważne jest natomiast to, że Kościół 
nasz może sobie pozw olić na wydanie (nie 
mam na myśli kosztów  w ydaw niczych!) n o

woczesnego katechizmu, na co zw rócił uwa
gę Ks. Biskup Naczelny w  podsum owaniu 
dyskusji. K ościół dysponuje —  kontynuuję 
myśl Ks. Biskupa Naczelnego — odpow ied
nio przygotowaną kadrą księży, w yspecjali
zowanych w  poszczególnych dyscyplinach 
nauk biblijnych i teologicznych. Wyrazem 
tego było opracowanie projektu Katechizmu, 
jego recenzje oraz żywa, rzeczow a i w nikli
w a dyskusja nad projektem , To da je powód
—  m ów ił Ksiądz Biskup —  do pełnego zado
w olenia tak z zamierzonego celu w ydaw ni
czego, jak  i z pracy nad nim. Oto przykład 
pozytywnej i konstruktywnej pracy dla dob 
ra Kościoła, a pośrednio — i dla dobra du
chow ego narodu.

Dyskusja była kontynuowana także w lu 
tym. Czcigodne G rono Dyskutantów zebrało 
się w  Krakowie w  dniach 15 i 16 lutego br., 
by w  ten sposób uczcić 25 rocznicę śmierci 
śp. Księdza Biskupa Franciszka Hodura, o r 
ganizatora naszego Kościoła, w  Jego rodzin
nej diecezji. Niech D obry Bóg wspiera swą 
laską i światłem to pożyteczne dzieło!

KS. KAZIMIERZ PIKULSKI

„Odpowiadając Jezus, rzeki mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadani ci, 
jeśli się kta nie naradzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”, 
J 3,3 (Chrystus i Nikodem — von Uhde)
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Z kancelarii Biskupa Naczelnego

Wykaz księży Kościoła Polskokatolickiego
Poniżej podaję alfabetyczny w y

kaz księży Kościoła Polskokatolickie
go posiadających aktualnie jurysdy
kcję do spełniania wszelkich obo
wiązków w zakres duszpasterstwa 
wchodzących. Równocześnie stwier
dzam, że w Kościele Polskokatolic- 
kim nie praktykuje się roznoszenia 
po domach wszelkiego rodzaju de
wocjonaliów (np. książeczek do na
bożeństwa, różańców, medalików). W  
opłatki wigilijne wierni nasi zaopa
trują się w kancelariach parafial
nych względnie u swoich organi
stów. Księża Kościoła Polskokatolic
kiego nie zbierają żadnych ofiar na 
budowę seminarium duchownego. 
Tygodnik Katolicki „Rodzina” , kwar
talnik „Posłannictwo” , Kalendarz 
Katolicki i inne wydawnictwa K oś
cioła Polskokatolickiego są rozprowa
dzane poprzez Państwowe Przedsię
biorstwo Kolportażu „R U C H ” i Za
kład W ydawniczy „Odrodzenie” .

Klerycy Kościoła Polskokatolickie
go, studiujący w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, posiadają le
gitymację szkolną i indeks, w ysta
wiane i prolongowane przez Rekto
rat ChAT.

Listę niniejszą podaję do publicz
nej wiadomości, gdyż zdarzają się 
wypadki podszywania się niektórych 
osób pod duchownych Kościoła Pol
skokatolickiego, co przynosi szkodę 
Kościołowi.

Ks. A ugustyn Michał 
Ks. Bajorek Jerzy 
Ks. Baran W ładysław  
Ks. Baranowski Franciszek 
Ks. Bałakier Edward 
Ks. Białobrzeski Tadeusz 
Ks. Białas Jerzy 
Ks. B ielec Aleksander 
Ks. Bonczar Kazim ierz 
Ks. Bonkow ski Zbigniew  
Ks. B osy Stanisław 
Ks. Bryza Józef 
Ks. Bugajski Marian 
Ks. Buszka Henryk 
Ks. Deker Józef 
Ks. D utkiew icz Józef 
Ks. Elerowski Eugeniusz 
Ks. Elerowski Teodor 
Ks. Ew ertow ski Bolesław 
Ks. Firlej Jan 
Ks. Fonfara Kazim ierz 
Ks. G nyp Zygm ynt

Ks. G otów ka Tadeusz 
Ks. Górski Jerzy 
Ks. G rochocki H enryk 
Ks. G w oździew ski W acław 
Ks. Jakubas Edward 
Ks. Janiszewski K azim ierz 
Ks. Jankowski Czesław 
Ks. Janowski Bronisław 
Ks. Jeleń Jan 
Ks. K ierzkow ski W alerian 
Ks. Kędzierski Izydor 
Ks. K ilnar Stanisław 
Ks. K łonicki Antoni 
Ks. K łosow ski Józef 
Bp K oc Franciszek 
Ks. K oc Stanisław 
Ks. Koralewski Zygm unt 
Ks. K ow alczyk  Marian 
Ks. Kozal Stanisław 
Ks. K rajew ski Grzegorz 
Ks. Krasiukianis Czesław 
Ks. K rekora Zbigniew  
Ks. Krzeszow ski Franciszek 
Ks. Kuczek Jan 
Ks. Lew andowski Marian 
Ks. M aciejczyk Stanisław 
Bp M ajew ski Tadeusz 
Ks. M arszałek Roman 
Ks. M arciniak Henryk 
Ks. M ichniak Ryszard 
Ks. M osielski M irosław 
Ks. M ościpan Stefan 
Ks. M uchew icz Stanisław 
Ks. M yk Paweł 
Ks. Nadskakulski Andrzej 
Ks. Niezgoda Zdzisław 
Ks. N ow aczyk Henryk 
Ks. N ow ak Leopold 
Ks. Obara Stanisław 
Ks. Olesiński Daniel 
Ks. Opalach Tadeusz

k

Ks. Piątek Tadeusz
Ks. Pietrzyk Antoni
Ks. Pikulski Kazim ierz
Ks. Posielecki Jan
Ks. Pracz Józef
Ks. Puszczyński W ładysław
Ks. Raw icki Ryszard
Bp Rode M aksym ilian
Ks, R u dy Józef
Ks. R ybka Jerzy
Ks. Rygusik Franciszek
Ks. Sam borski Michał
Ks. Sęk Benedykt
Ks. Siepetow ski Czesław
Ks. Skołucki W iesław
Ks. Skrzypczak Rom an
Ks. Smętek Aleksander
Ks. Sobala Józef
Ks. Sołtykiew icz Jan
Ks. Stachecki R udolf
Ks. Stachniak Kazim ierz
Ks. Staniszewski Ryszard
Ks. Stelm ach Eugeniusz
Ks. S trojny Piotr
Ks. Strzałka Marian
Ks. Syta M ieczysław
Ks. Szotm iller Jerzy
Ks. Szew czyk W incenty
Ks. Szryt H ubert
Ks. Szum owski Ludwik
Ks. Tym czak M arcin
Ks. W arzecha Bolesław
Ks. W asielewski Edmund
Ks. Wąsik Jan
Ks. W rjtow icz  Tomasz
Ks. W ysoczański W iktor
Ks. Zarem ba Zdzisław
Ks. Zdoliński H enryk
Ks. Zieliński Jan
Ks. Zięba Aleksander
Ks. Zięba Leszek
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W trosce o lepsze rozumienie Pisma św.

Monarchia w dziejach Objawienia Bożego
W poprzednim rozważaniu 

(„Rodzina” , nr 4. z br.) om ó
wiliśm y okres tzw. Sędziów 
i stwierdziliśmy, że jedynym 
czynnikiem, który jdnoczył 
naród wybrany, była wiara w 
narodowego Boga, Jahwe, o 
kreślony sposób postępowania 
(etyka) i poczucie odrębności 
narodowej. Kres temu stano
wi położyło powstanie m onar
chii, czyli ustanowienie w ła
dzy królewskiej w  narodzie 
izraelskim. Okres, którym  te
raz zamierzamy zająć się i 
który obejm ow ał kilka w ie 
ków, stanowi przejście od re
ligii narodu pierwotnie koczu
jącego i prowadzącego potem 
osiadły tryb życia w  Palesty
nie do religii tzw. judaizmu. 
Tym "właśnie tłumaczy się o l
brzym ie znaczenie tego okresu 
dla poznania rozw oju O bja
wienia Bożego. Celem łatw iej
szego zrozumienia ograniczy
my się tu do ważniejszych 
postaci, wydarzeń i -zjawisk.

Powstanie m onarchii p o 
dyktowane zostało potrzebą 
chwili, m ianowicie ratowania 
i obrony narodu wybranego 
przed wzrastającą potęgą Fi
listynów, którzy nadal za

mieszkiwali Palestynę, oraz 
przed naporem  pustynnych 
szczepów —  M adianitów, Am - 
m onitów  i innych. W takiej 
sytuacji zrozumiała staje się 
wypowiedź, która określa za
dania króla: „Odrzucił lud ra
dę Samuela (m ów iącego o 
uprawnieniach  i żądaniach 
króla) i w olał: Nie, lecz król 
będzie nad nami, abyśm y byli 
jak w szystkie narody, aby nas 
sącŁjtl nasz król, aby nam 
przewodził i prowadził nasze 
w ojn y” (1 Sm 8,19— 20). Z a
dania te sprow adzały się do 
dwóch zasadniczych obow iąz
ków króla: w  czasie pokoju  
miał on rozstrzygać sprawy 
poddanych (sądzenie), w  cza 
sie zaś w ojn y  —  sprawować 
funkcje stratega i wodza. Z 
powyższej wypowiedzi w yn i
ka również, że już od dłuższe
go czasu istniała potrzeba sku
pienia zwierzchnictwa nad 
narodem w  jednym  ręku, utru
dniały to jednak głosy prze
ciwne. Od Synaju Jahwe prze
cież miał rządzić i panować 
nad narodem.

Pierwszym królem Izraeli
tów  został Sani, który pano
wał w  latach ok. 1030— 1012

przed Chr. Saul okazał się do 
skonałym wodzem  i w ojow ni
kiem — żołnierzem On zapo
czątkował regularną armię: 
„R ów nież i Saul udał się do 
swego domu w Gibea, a to 
warzyszyli mu w ojow nicy, 
których serca Bóg poruszył" 
(1 Sm 10,26). Saul był cz łow ie
kiem religijnym  i cechowała 
go prostota w  obejściu z pod
władnymi. Panowanie jego za 
pow iadało się jak najlepiej, 
jednakże stało się inaczej — 
Saul okazał się postacią tra
giczną. Co było przyczyną je 
go upadku?

Saul został królem  w  cza
sach, kiedy już od stuleci ist
niało w  narodzie zorganizow a
ne kapłaństwo jahwistyczne i 
istnieć m iało ono nadal. Insty
tucja zaś królewska była d o 
piero co  powstała, w  dodatku 
zapożyczona z zewnątrz, a za
dania jej sprowadzały się do 
polityczno-m ilitarnych. Jed
nakże namaszczenie Saula na 
króla i w ybór losem (1 Sm 
10,1 ;20— 25) sprawiały, że iego 
władza pochodziła od Boga i 
służyć też miała ludow i Boże
mu. Praktycznie zatem nie 
było zróżnicowania między

monarchią a religią, te dwie 
w ielkości zlewały się w ów 
czas w jedną całość. Klan ka
płański jednakże był starszy 
i bardziej w p ływ ow y w  spo
łeczeństwie niż młoda m onar
chia. Przy tym Saul nie za
mierzał być „m alow anym  kró
lem ” , od początku natrafiał na 
opór części narodu, inspirow a
ny właśnie przez kapłanów. 
Musiał w ięc ustąpić, gdy jako 
rzeczywisty w ładca naruszał 
kom petencje kapłanów. „W te 
dy Saul rzekł: Przygotujcie mi 
całopalenie i ofiarę pojedna
nia. I złożył całopalenie. Za
ledwie skończył składać cało
palenie, przybył właśnie Sa
muel. Saul w yszedł naprzeciw  
niego, aby go pozdrowić. Rzekł 
Samuel: Cóż uczyniłeś..." (1 Sm 
13,9— 11). Samuel był ostatnim 
sędzią, ale też i kapłanem. 
Wykorzystał w ięc okazję zło
żenia całopalenia przez króla, 
by przy pom ocy wielu zw olen
ników dawnego porządku oba
lić Saula.

M imo wszystko Saul zapo
czątkował w Izraelu proces

(dokończenie na s. 6)

c M AŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA (227)

najw ażniejszych należą: 10 ksiąg przeciw  Julianowi; O T rój
cy św. przeciw  arianom ; szereg m em oriałów  i Listów prze
ciw  Nestoriuszowi i jego poglądom ; rozpraw y o  wcieleniu, 
zjednoczeniu osobow ym : O Boskim m acierzyństwie i szereg 
pism egzegetycznych.

Cyrylica. —  to -nazwa alfabetu i pisma pow stałego w  IX /X  w. 
praw dopodobnie w  półn.-wschodn. Bułgarii, w edług innych 
uczonych w  Konstantynopolu. Autorem  cyrylicy  był n a j
praw dopodobniej św. Cyryl, a rów nież w  jakiejś mierze, brat 
jego, św. M etody i m oże któryś z ich uczniów  (już wcześniej 
Cyryl ułożył najstarszy język słowiański - głagolicę). A l
fabet ten i pismo jednak od św. Cyryla przyjęło swą nazwę: 
alfabet liczy  43 litery, w iększość z nich oznacza również 
cyfry. W tym  piśmie zostały napisane najstarsze słowiańskie 
liturgiczne księgi. W  tym  języku, nazwanym  językiem  cer
kiewnym  starosłowiańskim, odprawiali Cyryl i Metody, któ
ry został nawet arcybiskupem, nabożeństwa u Słowian (na 
M orawach w  latach 864—867) Na ten język przetłumaczyli 
też oni, czy ich uczniowie. Psalmy, Ewangelie i Dzieje A pos
tolskie. Do większych zabytków  cyrylickich  należą, p ocho
dzące z X I w., Księga Sawy- i K odeks Supraski.

Cyryl i Metody — (misjonarze wśród Słowian poludn .: św ię
ci; bracia). Cyryl — (ur ok. 827 w Salonikach: w łaściwe 
imię Konstantyn: zm. ok. 869);.Metody —  (ur. ?, zm. ok, 885)
— arcybiskup Moraw. Obaj byli misjonarzami na Morawach 
przede wszystkim (^v cyrylica i ->■ głagolica).

Cyry! Jerozolimski —  (ur. ok. 315, zm. 386) — biskup Jero
zolimski M a k s y m  w yśw ięcił gd na kapłana, a metropolita 
cezarejskr A k a c j u s z .  po śmierci Maksyma, w  348 roku 
w ykonsekrował go na biskupa Jerozolimy. Cyryl Jerozolim 
ski brał czvnnv udział w  soborze powszechnym  konstanty
nopolitańskim w  381 roku. Jest autorem szeregu prac teo
logicznych w  form ie katechez, m ów  i homilii. Np o grze
chu, o pokucie, o  wierze, o bierzm owaniu, o Eucharystii.

Cystersi — to członkowie, zakonnicy zakonu katolickiego, zało
żonego w  1098 r. przez R o b e r t a  z Molesmes w  m iejsco
wości francuskiej Citeau (po łac. Cisteriuzn i stąd nazwa — 
cystersi), w  pobliżu miasto D ijon ; pierwszymi zakonnikami, 
albo w  początkach w  większości pierwszymi zakonnikami 
byli zakonnicy benedyktyńscy, niezadowoleni z libera
lizmu, jaki się zakradł w tedy do zakonu -»■ św. Benedykta. 
Autorem now ej reguły był Stefan H a r d i n g .  Nieco póź
niej, już w  X II w., powstał również żeński zakon cystersek. 
Zakon tak męski, jak  i żeński, zrazu opierając się o  własną 
w olną pracę zarówno w  zakresie rolnictwa, jak i zróżnico
wanego rzemiosła, sprężystą centralną organizację i ducha 
Ewangelii, w ykazyw ał dużą aktywność i szybko się rozw i
jał, tw orząc liczne opactwa i filie. Do jeszcze większego roz
w oju zakonu przyczynił się znany w tedy i ceniony, bardzo 
w pływ ow y zarazem -»■ św. B e r n a r d  z Clairvaux (1115— 
— 1153); stąd niektórzy nazywają ich również bernardyna
mi. Do szczytu rozw oju  i świetności zakon doszedł, kiedy 
papieżem został uczeń św. Bernarda, cysters, m ianowicie 
Eugeniusz III (papieżem w  1. 1145— 1153). W krótce jednak 
pierwotne szczytne hasła i ideały życia z pracy własnych 
rąk i służenia bliźnim, również w  zakresie oświaty i w y
chowania, zam ienione zostały w  system pracy feudalnej i 
wyzysku chłopów , nawracania silą niewiernych, czyli ina
czej w ierzących niż chrześcijanie, służenia papieżom w  zdo
bywaniu przez nich coraz w iększej w ładzy politycznej, itd. 
Stąd też cystersi poczęli tracić na autorytecie u wiernych, 
umniejszać się jakościow o i ilościowo, zwłaszcza że niektóre 
ich pierwotne hasła, wśród nich ubóstwo i szerzenie oświaty 
poczęły zrazu też z w ielkim  skutkiem praktykować i reali
zow ać nowe zakonu: -> w  zakresie pierwszej cnoty, ubó
stwa -------*■ franciszkanie, w  zakresie głównie oświaty i w y 
chowania -------► dominikanie.

Czary (czarodziejstwo) i czarownice. Ludzie pierw otni są
dzili, że zło, które ich spotykało i spotyka w  postaci różnego 
rodzaju chorób, kalectw. śmierci, nieurod-zaju, powodzi, p io-
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(dokończenie ze s. 5)

w yzw alania spod jarzma ob 
cego panowania, co według 
starej tradycji biblijnej poczy
tane zostało za dobrodziejstw o 
w yświadczone przez Jahwe. 
Potwierdza to następująca 
w ypow iedź : „Sam uel wziął
w tedy naczyńko z olejem  i 
wylał go na głow ę Saula, uca
łował go i rzekł: Czyż nie 
Jahwe namaścił cię na wodza 
swego ludu, Izraela? Ty więc 
będziesz rządził ludem Jahwe 
i w ybaw isz go z ręki jego  
w rogów  dojcoła“  (1 Sm 10,lab 
L X X ). Odnosi się to nie tylko 
do Saula, ale i do jego na
stępców. W spomniane w yżej 
dobrodziejstw o polegało na 
tym, że utwierdzona została 
niezależność państwowa, która 
z kolei gwarantowała dalszy 
rozw ój religii i narodu. D o
piero w  okresie monarchii 
wchłonięte zostały pozostałoś
ci ludności tubylczej, która 
zlała się z napływ ow ym i He
brajczykam i, by w  przyszłoś
ci uczynić jednolity naród. To 
oczyw iście uratowało religię 
jahwistyczną przed obcymi, 
destruktywnymi wpływam i, 
ale z tego jednak nie wynika, 
że uchroniono się przed prze
jęciem  pewnych zw ycza jów  i 
wierzeń ludności nieizraels- 
kiej.

W ielką popularnością, szcze
gólnie u potom nych H ebraj
czyków  i wśród chrześcijan, 
cieszył się król Dawid (ok. 
1012— 972 przed Chr.). Jemu 
szczególnie zawdzięczał naród 
uwolnienie od obcego pano
wania, zwłaszcza Filistynów. 
A le też Dawid większą część 
życia spędził w  siodle i na po
lu walki. Liczne w ojny, za
kończone zwycięstwam i, za
pew niły bezpieczeństwo granic 
i całego, dość dużego państwa. 
Dawid zdobył Jerozolimę, któ
ra aż dotąd była w  rękach 
pogan, i uczynił ją stolicą 
państwa.

Syn i następca Dawida, król 
Salomon (ok. 971—929) nie 
odziedzicz37ł w ojennego ducha 
ojca, okazał się natomiast 
w ielkim  dyplomatą. Zdołał za
prowadzić i utrzymać ze 
wszystkimi sąsiadami pokój. 
Pozw oliło mu to zająć się 
w ielkim i budowlam i, z któ
rych najsłynniejszą okazała 
się budow a świątyni w  Jero
zolimie, zwanej od jego im ie
nia —  świątynią Salomona. 
Świątynia ta stać się miała, 
ale dopiero w  przyszłości, cen- 

*trum kultu religijnego. Je
dnakże rozbudow a dw oru kró
lewskiego nie tylko obciążyła 
naród nadmiernymi daninami, 
lecz rów nież pociągnęła za 
sobą w pływ y obce  także w 
dziedzinie religii. „ Kiedy Sa

lomon zestarzał się, żony  
zw róciły jego  serce ku bogom  
obcym  i w skutek tego jego  
serce nie pozostało tak szcze
re w obec  Boga, Jahwe, jak  
serce jego ojca, Dawida" (1 
Kri 11,4).

Dodać tu jeszcze trzeba, że 
po śmierci Salomona nastąpił 
podział jego państwa na dw ie 
części: Królestw o Izraelskie
ze stolicą w  Sychem (potem 
w  Tirsa, wreszcie w  Samarii) 
i Królestw o Judzkie — stolicą 
została nadal Jerozolima. K ró 
lestwo Izraelskie, czyli pó łn oc
ne, przetrwało pod w ładzą 19 
kroiów  od 929 do 722 r. przed 
Chr. O bejm ow ało ono 10 
szczepów  izraelskich, było 
w ięcej narażone na w pływ y 
pogańskie, w  końcu padło 
ofiarą najazdu Asyryjczyków  
(r. 721 przed Chr.), by już 
nigdy nie odzyskać n iepodle
głości. Ludność tego królestwa 
została w  znacznej części de 
portowana do Medii fWyżyna 
Irańska), gdzie z czasem za
ginął po niej wszelki ślad. Na 
jej m iejsce sprow adzono z 
Mezopotamii now ych osadni
ków, którzy w  połączeniu z 
m iejscow ą ludnością utw orzy
li ludność samarytańską, zna
ną nam dobrze z Nowego 
Testamentu.

K rólestw o Judzkie, chociaż 
mniejsze i uboższe od północ
nego, istniało dłużej, bo do

r. 586 przed Chr., kiedy to 
uległo przem ocy Babilonii, 
w yrosłej na gruzach państwa 
Asyryjskiego. W tedy Jerozo
lima i świątynia Salomona le
gły w  gruzach. W spominamy
o tym dlatego, ponieważ data 
ta ma olbrzym ie znaczenie dla 
dziejów  O bjaw ienia Bożego, 
tzn. dalszego procesu rozw oju 
religii jahwistycznej.

Okres królestwa przyczynił 
się w  całości do dalszego sce- 
m entcwania jedności narodo
wej. D oprow adziło to do zw ię
kszenia znaczenia kultu Jah
we dla narodu, tzn. zw iększy
ło się poczucie, że kult Jahwe 
przewyższa wszystkie inne 
kulty (pogańskie). Lokalne 
sanktuaria i związane z nimi 
tradycje (podania) już nie 
dzieliły, lecz jednoczyły naród. 
A le równocześnie w iele  lokal
nych (obcych) zw ycza jów  i 
przekonań oraz w ierzeń stało 
się dziedzictwem  starotesta- 
m entow ej, czyli staroizraels- 
kiej społeczności. Krystaliza
c ja  profetyzm u (proroctw), 
centralizacja kultu w  Jerozo
limie, zapoczątkowana przez 
króla Jozjasza (621 r. przed 
Chr.), i zapoczątkowanie ocze
kiwań i nadziei mesjańskich
— oto ostateczny i n a jw ięk 
szy dorobek m onarchii staro
żytnego Izraela, narodu w y 
branego.

KS. K.P.
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runów, różnego rodzaju niepowodzeń, pochodzi od złej w oli 

’ duchów, a nawet niekiedy i od ludzi poprzez stosowane 
przez nich czary, zaklęcia, zam ówienia itd., itp. Usiłowano 
bronić się, stosując również różnego rodzaju czary i gusła 
w  postaci odczyniań, okadzań i stosowania całego szeregu 
tajemnych praktyk i w ypow iadania odpow iednich słów. I tak 
już w  bardzo dawnych czasach pojaw ili się ludzie, którzy 
rzekomo posiedli tajem ne siły, przy pom ocy których mogli, 
stosując odpow iednie praktyki i w ym aw ianie odpowiednich 
słów, w yw oływ ać nadzw yczajne w yn ik i: zm ieniać nagle p o 
godę, ale i pow odow ać choroby, wypadki, słowem  — szko
dzić. I tak powstały jtiż w  bardzo dawnych czasach czary 
i gusła oraz ci, którzy albo je stosując odpow iednio pow o
dowali — poza duchami, a czasem w  jakimś z nim i rzeko
mo powiązaniu, w ięc poza światem naturalnym, nadzw yczaj
ne wypadki dobre lub złe, czyli niektórzy ludzie, np. tzw. 
czarownice, albo potrafili odpow iednim i sztuczkami, czasem 
i ofiaram i lub stosując różnego rodzaju czary i gusła (za
klinania, odroczania, okadzania, podawania napoi przyrzą
dzonych w  własnym  zakresie, itd , itp.) usiłowali przyw ra
cać norm alny stan. to tzw. czarodzieje. W miarę rozw oju  cy 
w ilizacji i kultury ludzkość uwalniała się od tych praktvk. 
W likw idow aniu czarów  i guseł, zwłaszcza w  średniowieczu, 
nie obeszło się bez krwawych samosądów, ale i różnego ro
dzaju ludzie, posądzeni o  ..trzymanie z diabłem ’. zwłaszcza 
chodziło tu o kobiety, tzw. czarownice, byli przedmiotem 
sadów, które niejednokrotnie w ydaw ałv na nich wyroki 
śmierci. Tak działo się mniej w ięcej do końca jeszcze 
X V III w. i to w  cyw ilizow anej Europie Np. w  Bawarii w  
diecezji bam bersklej w  tymże X V IIł w . w  okresie pięciu lat 
spalono na stosie ok. 600 kobiet. W  Polsce jeszcze w  1775 r. w 
Doruchowie koło Ostrzeszowa uśm iercono w  wyniku posą
dzenia o czary jako czarow nice — 14 kobiet. O ficjalnie w 
Polsce seim  w  1776 roku zniósł kare śmierci, jak i docho
dzenie czy wym uszanie siłą i torturami przyznanie sie do 
czarów  i za tzw, czary. A le  proceder czarów  i guseł trwał 
jeszcze dość długo, a jego relikty spotyka się jeszcze dzi

siaj u ludów  nisko rozwiniętych cyw ilizacyjn ie i kulturowo, 
chociaż i nie tylko u nich.

Czełpanow G ieorgij J. —  (ur. 1862, zm. 1936) — jeden z 
w spółtw órców  psychologii eksperymentalnej w  Rosji. Jest 
m in . autorem ciekaw ej pracy, m ającej związek z tematyką 
również teologiczną, a m ianow icie: M ózg i dusza (1900).

Czembor Henryk — (ur. 1941) — ks. ewang. —  augsburski, 
dr teologii, historyk, nauczyciel akademicki w  Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej. Poza szeregiem drobn iej
szych prac i artykułów napisał następujące rozpraw y: Nau
ka o usprawiedliwieniu w  księgach sym bolicznych Kościoła 
ew angelicko-augsburskiego; Problem atyka wyznaniowa i na
rodow ościow a w ewangelickim  K ościele unijnym  na Polskim  
Górnym  Śląsku (1922— 1939).

Cześć religijna albo kult (lac. cultus) w  teologii w  ogóle, 
uwłaszcza w  chrześcijańskiej, odnosi się do -»• Boga. do -*■ 
świętych, wśród nich w vróżnia się cześć, którą obdarza się 
-»  Najświętszą M aryję Pannę jako matkę -► Jezusa Chry
stusa, Boga-Człowieka. Przedm iotem  najw yższej czci jest 
Bóg.

Człowiek — w edług: filozofii materialistycznej jest jednym 
z gatunków świata zwie:raęcego, w  którym  wysunął sie dzię
ki — ew olucji na najw yższy wśród jego istot poziom  roz
w oju  psychiki i życia społecznego oraz nabył umiejętność 
tworzenia i rozw ijania kultury, czym z czasem w ytworzył 
zasadniczą różnicę m iędzy sobą a resztą gatunków świata 
zwierzęcego, z  którego sam jako ze wspólnego pnia wyszedł. 
Według teologii w  ogóle człow iek za sw ojego autora ma • 
Boga. niezależnie od pojm ow ania G o; w edług teologii 
chrześcijańskiej człow iek składa się z -♦ duszy i ciała, a za 
sw ojego autora i to bezpośredniego ma Boga. który go stw o
rzył w  czasie. O pow ołaniu  człow ieka przez Boga do istnie
nia i o nim samym, o pierwszej parze ludzkiej, albo o
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Niektóre kobiety W schodu w swym  zewnętrznym 
wyglądzie da dziś niewiele się. zmieniły w stosunku 
do kobiet okresu Starego Testamentu — jak  na 
przykład ta mila Ormianka

zw ycza je i w ierzenia pogańskie, w łaściwe 
danemu plem ieniu lub narodowi, z którego 
w yw odziły  się ow e  kobiety. Z czasem i one 
ulegały w  sw ych przekonaniach religii izra
elskiej, jahwistycznej, a w ięc w ynaradow ia- 
ły  się, ale rolę swą spełniły.

Stan ten regulow ały późniejsze przepisy 
Prawa M ojżeszow ego: „Jeśli wyruszysz na 
w ojnę z  wrogam i, a w yda ich Bóg tw ój, 
Jahwe, w  tw oje  ręce i weźm iesz jeńców , a 
ujrzysz m iędzy jeńcam i kobietę o pięknym 
w yglądzie i pokochasz ją  — m ożesz ją sobie 
w ziąć za żonę” (Pwt 21.10n). I tu m am y śla
dy starej tradycji o  przechodzeniu obcople- 
miennych kobiet do dom ów  (rodzin) izrael
skich, gdzie w yw ierały swe w pływ y na n a j
bliższe otoczenie.

Pow staje pytanie, czy była to pozytywna 
rola owych kobiet? Z punktu widzenia czy
stości przekonań religijnych było  to zjaw is
ko na pew no niepożądane. A le to tylko teo
ria! Dla nauki, dla poznania ówczesnych 
przekonań religijnych w  ogóle zjaw isko to 
ma olbrzym ie znaczenie. Kobiety, o których 
tu mówim y, spełniły niew ątpliw ie pozytywną 
rolę, zachowując stare zw yczaje i wierzenia.

Chociaż M iriam została za to ukarana, to 
przecież była to kara krótkotrwała i osta
tecznie z  rozdziału tego wynika, że Miriam 
miała specjalne w zględy u Jahwe.

Z Księgi Sędziów dow iadujem y się zno
w u : „W  tym czasie sprawowała sądy nad 
Izraelem Debora, prorokini, żona Lappidota. 
Zasiadała ona pod palmą Debory, m iędzy Ra
ma i Betel w  górach Efraima, dokąd przy
bywali Izraeilici, aby rozsądzać sw oje spra
w y ”  (Sdz 4,4n). W  w ypow iedzi tej, która 
również stanowi pozostałość bardzo starej 
tradycji lokalnej, wym ienianych zostało kilka 
przedizraelskich nazw m iejsc kultu, w  któ
rych to miejscach także kobiety sprawowały 
kult religijny. Debora n ie tylko natchnęła 
m ęstwem  Baraka, doraźnego wodza szczepów 
hebrajskich, lecz również kierowała nim i 
towarzyszyła mu w  czasie rozpraw y z nie- 
przy jacidem  (Sdz 4.6nn). Dlatego w  pieśni 
Debory i Baraka czytam y: „Powstań, o pow 
stań. Deboro, powstań, o powstań i pieśń 
zaśpiew aj! Powstań, Baraku, bv pojm ać 
twvch jeńców, synu Abinoam a!” (Sdz 5.12).

W drugiej Księdze K rólew skiej (22,14nn) 
rów nież m am y zachowaną starą tradycję. 
M ówi ona o  prorokini i w yroczni im ieniem 
Hałda, która mieszkała i prorokowała w 
Jeruzalem. Jak przystało na uboczny nurt 
tradycji biblijnej, w iem y o niej tylko tyle, że 
była żoną Szalluma, strażnika szat na dworze

K O B I E T A  W T R A D Y C J I  B I B L I J N E J  ST AR EGO T E S T A M E N T U
Z okazji M iędzynarodowego Dnia Kobiet, 

składając naszym Paniom  najlepsze życzenia, 
niech nam również w olno będzie wyrazić 
parę myśli biblijno-religioznaw czych odnoś
nie życia niewiast w  bardzo dawnych cza
sach.

W iadomo, los kobiet w  starożytności nie 
należał do najlepszych. Kobieta pozbawiana 
była nie tylko elem entarnych ludzkich praw, 
ale musiała też w ykonyw ać w iele ciężkich 
prac fizycznych. Stary Testament, który swą 
treścią sięga w  bardzo odległą przeszłość, 
również z zasady nie zajm uje się życiem  ów 
czesnych kobiet, a to z tej prostej przyczyny, 
że w centrum sw ojego zainteresowania sta
wia mężczyznę, ponieważ jahw izm  (religia 
ST) był sprawą mężczyzn. Jednakże między 
wierszami poszczególnych w ypow iedzi i op i
sów  m ożna w ykryć ślady bardzo starej tra
dycji, która m ów i nam, że ówczesne kobiety 
spełniały w  życiu religijnym  doniosłą rolę 
Rola ta niejednokrotnie była odw rotna do za
m ierzonej przez świętych pisarzy intencji, ja 
ka przyświecała im przy redagowaniu zna
nych nam dziś ksiąg ST. O jaką rolę tu 
idzie?

W  Księdze Sędziów  czytam y: „Mieszkali 
w ięc Izraelici wśród Kananejczyków.... żenili 
się z  ich córkam i i w łasne sw oje  córki da
w ali ich synom za żony, a także służyli ich 
bogom ”  (3,5n). Słowa te m ów ią o historycz
nym okresie, kiedy Izraelici osiedlili się już 
w  Ziemi Obiecanej. Był to  okres tzw. Sę
dziów, czyli doraźnych w odzów  narodu w yb 
ranego w  przytoczonej w ypow iedzi zauw a
żyć można w yraźne ubolewanie nad tym, że 
Izraelici mieszali się w ów czas z  ludnością 
tubylczą, Filistynami, przez zawieranie m ał
żeństw egzogamicznych. Tego rodzaju m ał
żeństwa, a obok nich —  handel, wym iana i 
współpraca gospodarcza, szczególnie zaś 
w o jn y  dostarczające n iew olników  i niewolnic, 
pociągały za sobą w pływ y religijne, czyli 
zm iany w  sposobie w ierzeń Izraelitów. I tu 
właśnie olbrzym ią rolę odgryw ały niewiasty. 
T o one, stając się żonami i matkami Izraeli
tów, zachow yw ały sw e rodow e tradycje, 
zw yczaje i wierzenia. Były to oczyw iście

To dzięki nim  m ożem y dziś śledzić i badać 
okruchy, a w łaściw ie tylko resztki, prastarej 
tradycji ludow ej w  Biblii ST, zachowanej i 
przekazanej nam  przez jej autorów. Tak w ięc 
dzięki w łaściw ościom  natury i psychiki k o
biet, skłonnych do pielęgnowania tradycji, 
m ożem y dziś w ięcej w iedzieć o  środowisku, 
w  którym dokonyw ało się stopniowo O bja
w ienie Boże.

W świetle dzisiejszych zdobyczy nauk b i
b lijnych rozum iemy, że Objawienie to d o 
konyw ało Się w  określonych warunkach hi
storycznych. W ówczas, kiedy Izraelici doko
nyw ali inw azji na tereny K ananejczyków, ko
biety spełniały nie tylko rolę biernego prze
kaźnika utartych zw ycza jów  i norm re lig ij
nych, lecz brały również czynny udział w 
życiu religijnym , a nawet w  pew nym  sensie 
tw orzyły je. Nie ulega dziś żadnej w ątp li
wości, że pierw otnie Jahwe uważany był za 
Boga w ojny. W ojna zaś w ym agała od je j u
czestników dużej sprawności fizycznej, o d 
porności psychicznej i męstwa. Dlatego i 
religia jahwistyczna, jak już wspom nieliśm y 
w yżej, była sprawą męską. Domeną zaś k o
biet było natchnienie, które um ożliwiało ja s
nowidzenie i przepowiadanie przyszłości. O 
czyw iście, m amy tu do czynienia z pozosta
łościami kananejskimi, które później zostały 
uszlachetnione i przekazane niemal w yłącz
n ie mężczyznom. Niemniej ślady takiej tra
dycji spotykamy w  Biblii, chociaż przeka
zane zostały nam ubocznie.

Taką prorokinią była M iriam : „M iriam
prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do 
ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w  p lą
sach i uderzały w  bębenki. A M iriam przy
śpiewywała im : Śpiew ajm y pieśń chw ały na 
cześć Jahwe, bo swą potęgą okazał, gdy k o
nie i jeźdźców  ich (Egipcjan) pogrążył w  
m orzu” (Wj 15,20n). Jeśli słuszna jest etym o
logia imienia M iriam —  „ukochana przez 
Jahwe” —  to im ię to tłumaczy. dlaczego 
mogła ona spełniać funkcje prorokini W yni
ka to również z  Księgi Liczb, gdzie m.in. 
czytam y: „Czyż Jahwe m ów ił z samym ty l
ko M ojżeszem ? Czy nie m ów ił również z n a
m i?” (tzn. z  M iriam  i A aronem : Lb 12,2).

królewskim. Domyślać się też należy, że cie
szyła się znacznym autorytetem w śród m iesz
kańców  Jerozolim y i okolicy. Przepow iedzia
ła ona, że Jahwe spełni sw oją  groźbę kary, 
ale nie za życia współczesnego je j króla 
Jozjasza. „A  ona rzekła d o  nieb (wysłanni
ków  królew skich): Tak m ówi Jahwe, Bóg 
Izraela... Oto sprowadzam  zagładę na to 
m iejsce i na jego mieszkańców,.. O czy tw o
je (króla) nie ujrzą całej zagłady, jaką 
sprowadzam  na to m iejsce" (2 Kri 
22,15.16.20).

W edług ówczesnego postanowienia (Wj 
22,17): „N ie pozw olisz żyć takiej, która się 
oddaje czarom " —  należało śmiercią karać 
kobiety, które trudniły się wróżbiarstwem, 
wyroczniam i i czarami. A le była to tylko 
teoria, życie szło sw oim  torem, dlatego tak 
mężczyźni jak i kobiety trudniący się 
wieszczeniem, długo jeszcze cieszyli się 
wśród ludu w ielkim  uznaniem (por. Iz 3,2n: 
Ezch 13,17nn),

W  dalszym procesie rozw oju  religii ST śle
dzim y ciekaw e dla nas zjawisko. M iejsce 
prorokiń i \vvroczni żeńskich, sprawujących 
dawniej nawet funkcje kapłańskie, przejm u
je z czasem w yłącznie męskie kapłaństwo, 
związane ze szczepem Lewiego. chociaż w 
rzeczywistości kapłani ci pochodzili później 
z różnych w arstw  społeczeństwa. Drugim 
spadkobiercą instytucji prorokiń i w yrocz
ni, zaliczanych rów nież do tzw. grupy „w i
dzących" (por. Sm 28,6; 9.9; Jr 29.8), zo 
stał następnie oficja lny profetyzm  izraelski, 
reprezentowany przez w ybitnych proroków 
Starego Testamentu. Wszystko inne zaś, co 
nie m ieściło się w  tej grupie zaliczone zo 
stało do wróżbiarstwa, czarów  i zabobonów.

W  ten sposób rola kobiet została jednak 
sprowadzona w życiu religijnym  do postawy 
biernej i w  takiej form ie przetrwała do cza
sów  chrześcijańskich. Czy stało się to z przy
czyn istotnie religijnych, to Taczej sprawa 
dyskusyjna. W ydaje się, że za ten stan, któ
ry odziedziczyło również chrześcijaństwo, od 
powiedzialna jest struktura starożytnego spo
łeczeństwa.

KS. KAZIMIERZ PIKULSKI

W  Międzynarodowym Dniu Kobiet najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności Miłym Czytelniczkom  

składa Redakcja „Rodziny"
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Podwójny jubileusz 
w Bielsku-Białej

Przywitanie administratnra diecezji ks. Benedykta Sęka przez mlo 
dzież parafii bielsko-bialskiej

Relacje z działalności duszpaster
skiej i społecznej parafii św. A nny 
w  B ielsku-B iałej przekazujem y na
szym  Czytelnikom  już sukcesywnie, 
zawsze jednak w  odm iennych aspek
tach. Tym  razem  pragnę zw rócić 
uw agę na podw ójn e św ięto parafial
ne: piętnastolecie erygow ania parafii 
św. A nny oraz piętnastolecie św ię
ceń kapłańskich ks. dziekana H enry
ka Buszki —  proboszcza parafii.

Niedziela 16 października 1977 r. 
w  parafii w  Bielsku-B iałej była 
dniem  podw ójn ie  uroczystym . B ył to 
dzień odpoczynku po znojnym  ty
godniu pracy, dzień, w  którym  w ier
ni udają się na nabożeństw o do ko
ścioła, ale tego dnia w  parafii polsko- 
katolickiej by ło  jakoś inaczej niż 
zwykle, bardziej odśw iętnie i u roczy
ście. W skazyw ał na to sam w ystrój 
zew nętrzny kościoła : flagi narodow e 
i m aryjne, bogate, przejrzyste plan
sze reklam ow ały przechodniom , że 
polskokatolicy słowam i „Ciebie, Bo
że, chw alim y” składają Bogu dzięk
czynienie za podw ójne piętnastole
cie.

Na tę okoliczność zjechało tu w ie 
lu gości, a przede wszystkim  rządca

D iecezji K rakow skiej ks. Benedykt 
Sęk i księża z dekanatu b ielsko-bial- 
skiego: ks. H enryk G rochoeki. ks.
Józef D utkiewicz, ks. H enryk Z do- 
liński i piszący te słowa, Po w stęp
nym, bardzo ciep łym  przyw itaniu 
m iłych gości przez Radę Parafialną, 
m łodzież i dziatwę serdeczne i przy
jacielskie słowa pow italne skierow ał 
sam gospodarz parafii, ks. dziekan 
H enryk Buszka, w itając swego 
zw ierzchnika oraz przybyłych  księży. 
W dalszym  sw ym  w ystąpieniu ks. 
dziekan złożył szczegółow e spraw o
zdanie z działalności duszpasterskiej 
za okres piętnastu lat, a zwłaszcza 
za lata jego posługiwania w  parafii.

Przy tej sposobności pragnę pod
kreślić bogaty i estetyczny w ystrój 
wnętrza świątyni. Oto, dla przykła
du, kilka detali z tego gustow nego i 
schludnego w yposażenia w n ętrza : 
wspaniałe kute, m osiężne tabernaku
lum, pięknie w ypolerow ana, stylow a 
w olno stojąca m ensa z drew na opa
lanego, oryginalne drewniane boa
zerie i parkiet w  prezbiterium , wspa
niałe stacje Drogi K rzyżow ej, urzą
dzenia radiofoniczne i elektryczne, 
na czas urucham iany dzw on na w ie-

n ŚH
•i

Ks. dziekan Henryk Buszka
— proboszcz 
polskakatolickiej 
parafii św. Anny 
w Bielsku-Białej

ży. Solidność w ykonaw stw a i pre
cyzja  nadają kościołow i dodatko
w ych atrybutów . W tym  ogrom nym  
przedsięwzięciu jest duża część ofia r
nego i uporządkow anego życia ks. 
H enryka Buszki. On zresztą b y ł p ro 
jektantem  i architektem  w ystroju  
świątyni.

Rozpoczęła się Msza św, koncele
browana, której przew odniczył 
Ksiądz Dziekan Jubilat. S łow o B o
że w ygłosił rządca D iecezji K rakow 
skiej, który sięgnął pam ięcią do daw 
nych dni sprzed piętnastu lat, k iedy 
on sam b y ł organizatorem  tej pa
rafii. W tedy, przypom niał, stal je d y 
nie szkielet budynku kościelnego, 
bez okien i drzwi, w ew nątrz —  gru
zy. Po piętnastu latach kościół pul
suje życiem  Bożym , w ypełn iony po 
brzegi w iernym i, a zatem jest ży 
w ym  organizm em , czerpiącym  życio 
dajne soki z K ościoła Chrystusow e
go.

W  czasie Mszy św kapłani rozda
wali Kom unię św. w edług starej tra
d y c ji chrześcijańskiej —  pod dw ie
ma postaciami. D o Kom unii św. 
przystąpiła niem al cała społeczność 
parafialna.

Po uroczystej celebrze, na ze
wnątrz kościoła w yszła  procesja z 
N ajświętszym  Sakramentem. którą 
prow adził D ostojny G ość z K rako
wa. Przygryw ała  orkiestra parafial
na. K iedy zw artym  krokiem  zbliży
liśm y się do ulicy, przechodnie zdej
m ow ali nakrycia z głow y, przystaw a
li, ażeby okazać sw ój szacunek dla 
religijnych  cerem onii. Ten akcent 
dobrej w oli m ieszkańców  Bielska- 
Białej św iadczy o ich w ysokiej kul-

a



tur?e religijnej i należycie pojętym  
ekum enizm ie.

Pod koniec uroczystości jeszcze 
raz wystąpił adm inistrator diecezji i 
przekazał serdeczne życzenia z okazji 
piętnastolecia parafii i św ięceń ka
płańskich księdza proboszcza, dzię
kując jednocześnie za ogrom ne zaan
gażow anie na rzecz parafii i całego 
Kościoła. W ręczył ks. dziekanowi 
kwiaty, a następnie, w spólnie z Ju
bilatem. udzielił w iernym  błogosła
wieństwa.

Z kolei podchodziły  delegacje pa
rafian, m łodzieży i dzieci z kwiata
mi i upom inkam i, aby w słowach 
pełnych serdecznych uczuć złożyć 
życzenia sw ojem u Proboszczow i i 
podziękow ać za wszystko, czego do
konał w  ich parafii. N ietrudno b y 
ło spostrzec, że wzruszenie zm iesza
ne z radością jest udziałem  w szyst
kich uczestników  uroczystości.

Na zakończenie zabrał głos gospo
darz parafii —  ks. dziekan H enryk 
Buszka, który w  gorących  słowach 
podziękow ał za liczny udział w  na
bożeństwie, za m odlitw y i pamięć, 
poczynając od adm inistratora die
cezji, poprzez księży, Radę Parafial
ną, a skończyw szy na m łodzieży, m i
nistrantach i dziatwie. Ks. dziekan 
zw rócił się rów nież z apelem  i za
proszeniem  do tych m ieszkańców 
Bielska-Białej, którzy jeszcze szuka
ją  sw ojej drogi do Boga względnie 
odeszli od N iego z różnych p ow o
dów. ażeby skierow ali swe kroki do 
naszej świątyni, w  której jest m iej
sce dla każdego w ierzącego obyw ate
la w olnej O jczyzny i w olnego O d
rodzonego K ościoła.

U roczystość jubileuszow ą zakoń
czono grom kim  śpiew em  „B oże, coś 
Polskę...”

Parafia pw. św. A nny w  Bielsku- 
Białej jest żywotną, rozw ija jącą  się 
społecznością, na w zór biblijnej 
przypow ieści o ziarnie gorczycy, a 
je j gospodarz, ks. dziekan H enryk 
Buszka, jest duszą aktyw nego życia 
parafii. Ks. dziekan ma w rodzony 
talent artystyczny i w ybitn y  zm ysł 
estetyki. B y łoby  m oim  życzeniem , 
ażeby tam, gdzie budu jem y now e 
świątynie lub je  odnawiam y, nie za
brakło w praw nej i fachow ej ręki 
oraz m istrzow skiego w yczucia  ks. 
H enryka Buszki. W szystkich zaś m i
łych  C zytelników  oraz M ieszkańców 
B ielska-Białej zachęcam, by w stąpi
li chociaż na chw ilę do tego piękne
go przyzam kow ego kościoła. W szedł
szy tam, zatopią się w  głębokiej m o
dlitwie, a jeśli m ieszkają w  pobli
żu, m oże będą tu stale przychodzić, 
bo w nętrze i atm osfera tej św iąty
ni naprawdę usposabiają do serdecz
nego obcow ania z Bogiem .

KS. W A C Ł A W  G W 0 2 D Z IE W S K I

Uroczysta Msza św. koncelebrowana

Wierni wzięli liczny udział w jubileuszowej uroczystości 

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem św. Anny w Bielsku-Białej
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DORADCA SRK 
W SPRAWACH RUCHU 
CHARYZMATYCZNEGO

Światowa Rada K ościołów  
powołała ostatnio ks. Arnolda 
Bittlingera (49 lat) na stano
wisko doradcy w  sprawach 
tzw. „ruchu charyzm atyczne
go” . Ks. proboszcz Bittlinger 
pochodzi z K ościoła Ewange- 
licko-Luterańskiego Bawarii. 
W związku z pow ołaniem  na 
stanowisko doradcy, na czas 
pobytu w  Genewie obejm uje 
on duszpasterstwo w  parafii 
ew angelicko-reform ow anej *w 
Oberhallari. Nowo m ianowany 
doradca należy do w iodących 
przedstawicieli ruchu charyz
matycznego. Jest również au
torem szeregu rozpraw  i ar
tykułów  poświęconych proble
matyce tzw. „darów  charyz
m atycznych” , traktowanych 
jako działanie Ducha Święte
go. Ks. Bittlinger studiował w  
zakładach akademickich A m e
ryki Północnej i Europy, 
ukończył także kurs w  Insty
tucie Ekumenicznym w  Bossey.

NOWA GWINEA 
KRAJEM 

TYSIĄCA JĘZYKÓW  
PAPUASKICH

M isja ewangelizacyjna dzia
łająca na terenach zasiedlo
nych Papuasami w  Nowej 
G winei ma n ie lada trudności 
z głoszeniem Ewangelii ze 
■Względu na różnice językowe. 
Tak np. w  północno-zachod- 
niej części w yspy istnieje ok. 
700 dialektów. ia ś w  Irianie
—  około 300 jeżyków. Działa
jąca od stu lat misja luterań- 
ska w alczy  z tą w ielka przesz
kodą w  sw ej pracy, próbując 
stworzyć namiastkę języka pa- 
Duaddego, zwaną ..Pidgio- 
English” . i w prow adzając go 
do szkół kościelnych i sem i
nariów  biblijnych dla kate
chumenów.

POROZUMIENIE 
CSRS — W ATYKAN

Jak inform uje agencja PAP. 
lO.I.br., zgodnie z wynikam i 
przeprowadzonych wcześniej 
rozm ów  m iędzy rządem CSRS 
i Watykanem, zawarto poro
zumienie w  sprawie osta
tecznego uregulowania granic 
administracyjnych Kościoła 
Rzym skokatolickiego w  CSRS 
i dostosowani* ich do obec
nych granic naństwcwych 
Czechosłowacji. W  związku z 
tym papież Paw eł VI opubli
kował bulle uchylającą zależ
ność niektórych diecezji cze
chosłow ackich od zagranicz
nych prow incji kościelnych. 
W  ten sposób rzym skokatolic
ka administracja kościelna 
podporządkowana została w y 
łącznie czechosłowackiem u 
episkopatowi.

W  celu imorzadkowania 
struktury ot“ganizacvjnej w ładz 
kościelnych utworzono ró w 
nież OŁobna słowacka Drowin- 
c ie  kościelna z siedziba m e- 
troonlitarnq w  mieście Trna- 
vn. Rzad CSRS i Stolica Anos- 
tolska osiągnęły również p o 
rozumienie w  sDrawie m iano-

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •

wania kardynała Franciszka 
Tomaszka, dotychczasowego 
administratora apostolskiego 
archidiecezji praskiej, arcy
biskupem ordynariuszem Pragi.

CZY KOŚCIOŁOWI 
LUTERAIŚSKIEMU SZWECJI

GROZI ROZBICIE?

Takie pytanie zadał sobie 
stały korespondent „Życia 
W arszawy” Rudolf Hoffman, 
piszący korespondencję na te
mat kłopotów  hierarchii pro
testanckiej z  problem em  ordy
nacji kobiet w  tym  Kościele,
o czym  sygnalizowaliśm y n ie
jednokrotnie („Rodzina” Nr 
47/71; nr 2/78). Oto ostatnia 
relacja tego korespondenta:

„N ow oroczne kazanie bisku
pa Protestanckiego Kościoła 
Luterańskiego Szwecji, Ing- 
mara Stroma, wygłoszone w 
K ościele W ielkim  w  Sztokhol
mie, dolało oliw y do ognia 
dyskusji, jaka od dwudziestu 
lat ze znamienną siłą toczy 
się na wszystkich szczeblach 
hierarchii kościelnej i grozi 
obecnie rozsadzeniem jednoś
ci tego Kościoła. Kością n ie
zgody jest uchw ała szwedzkie
go Riksdagu (parlamentu) i 
Synodu Kościoła Luterańskie
go 7. 1958 r., zezw alająca na 
wstąpienie do stanu duchow 
nego kobietom. W  euforii pier
wszych sukcesów ruchu na 

 ̂ rzecz w yzw olenia kobiet spod 
w szechwładzy mężczyzn i ich 
całkow itego rów noupraw nie
nia w obec prawa, poważne 
koła rów nież w  szwedzkim 
Kościele państw owym  —  n a j
potężniejszym przedstawicielu 
Kościoła Protestanckiego w  
tym kraju —  pow ołu jąc sie na 
niektóre fragm enty Pisma 
Świętego, przeforsowały myśl
0 udostępnieniu kobietom  
wstępu do stanu duchownego. 
W ielow iekow y m onopol m ęż
czyzn na tym odcinku został 
przełamany po raz pierwszy 
właśnie w  protestanckim K oś
ciele szwedzkim ” .

Ale uchwała ta jednak 
całkow icie kobiet nie w yzw o
liła. Pierwsze kobiety, które 
otrzym ały -ordynacie na pasto
rów. nie m iałv łatweeo żvc:a
1 na dobra ^ie m a ^
go do dziś. Swiadc7v o tvm 
seria artykułów o ich sytua
cji. jaka ukazała się ostatnio 
na łamach najw iększego dzien
nika poranneeo Szwecji ..Da- 
gens Nyheter". W iele z m>h 
nie m ogło znaleźć pracv. Nie 
pozwalano im w ykonyw ać 
wszystkich funkcji pastora. 
Przy pom ocy kampanii intryg, 
demonstracji i innych akcji 
usiłowano je odstraszyć i znie
chęcić d o  w ykonyw ania czyn
ności duchownego. Przeciw ni
cy, a wśród nich wielu bisku
pów, reprezntuja tzw. linie 
wierną Biblii, pow ołu jąc sie 
m.in. na słowa św. Pawła z 
jeso  pierwszego Listu do K o
ryntian. Największym i działa
czami tej antyfeministycznej 
kampanii są  ̂ biskup em eryto
wany Bo Giertz. proboszcz 
katedralny Per O lof Sjogren 
z Goeteborga. proboszcz kate
dralny Karol Strandberg

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE •

Niedawno pisaliśmy a Zagorsku. 
Oto zdjęcie upam iętniające synorl 
lokalny, obradujący w  Ławrze 
Najśw. T rójcy  i św. Sergiusza w 
Zagorsku

Strangnas biskup Bertil Gart- 
ner i tzw. W olnow yznanjow y 
K ościół Luterański, obejm ują
cy  grupę duchow nych protes
tanckich, którzy na znak p ro 
testu przeciw ko dopuszczeniu 
kobiet do stanu duchownego 
wystąpili z Państwowego 
K ościoła Luterańskiego.

Stowarzyszenie szwedzkich 
duchownych ocenia, że jedna 
trzecia wszystkich księży jest 
przeciwna dopuszczeniu ko- 
b ieł do urzędu pastora i grozi 
wystąpieniem ze szwedzkiego 
K ościoła państwowego. P o
wstała w ięc sytuacja mogąca 
się zakończyć katastrofalnie 
dla jedności tego Kościoła. 
Minister do spraw  kościelnych 
w  gabinecie Faelldina, J. An- 
tonsson, uznał ostatnio, że 
rząd dłużej nie m oże przyglą
dać się z  założonym i rekami. 
Minister zapowiedział, że spot
ka się z arcybiskupem  Uppsa- 
li. O lofem  Sundby. celem 
przedyskutowania powstałej 
sytuacji i załagodzenia sporu.

Czym się ten spór skończy, 
trudno przewidzieć.

STOSUNKI MIĘDZY
DANIĄ A WATYKANEM

Prasa protestancka ostatnio 
odnotowała w izytę królow ej 
Danii, M ałgorzaty II w  W aty
kanie, podkreślając to zdarze
nie jako ob jaw  pokoju reli
gijnego i w spółpracy m iędzy 
wyznaniami tego maleńkiego 
kraju. Dania, kraj z ok. 5-m i- 
lionow ą ludnością, w  97®/0 na
leży do Kościoła Ewangelicko- 
Luterańskiego. Rzym skokatc- 
licy, liczący zaledw ie 23.000 
wyznawców'. tworzą jedną 
diecezję. W izyta królow ej 
M ałgorzaty II. w yznania lute- 
rańskieao, i je j księcia-m ał- 
żonka Henryka (który przyjął 
luteranizm przed ślubem) m ia
ła charakter przede wszystkim 
kurtuazyjny. Nie miała ona 
znaczenia precedensu, ponie
waż przed 14 laty Watykan 
odwiedzili rodzice królow ej, 
król Fryderyk i królowa In 
grid. O b e n a  wizyta pary k ró 
lewskiej miała posmak sensa
cji ze względu na fakt w łaś
nie nawrócenia przed ślubem 
ksiecia-malżonka. który po- 
Drzednio należał do Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

LUTERANIZM W BRAZYLII

Brazylia, olbrzym i kraj o 
pow ierzchni 8,5 min icm’. z 
ludnością przeszło 100 m ilio
nów mieszkańców, jest kra
jem  o większości wierzących 
wyznania rzymskokatolickiego 
(ok. 90%), ma ok. 160 diecezji. 
M isje protestanckie rozpoczęły 
sw oją działalność w  Brazylii 
w  początku X IX  w. Dzięki to
lerancji religijnej ówczesnych 
władz państwowych, którym 
zależało na przypływ ie im i
grantów z Europy, stanowią
cych w  zasadzie element o 
wyższym poziom ie intelektual
nym niż m iejscow a ludność, 
element pozytywnie oddziału
jący na podniesienie gospo
darki w  kraju, m isje protes
tanckie szybko rozrastały się 
i umacniały sw ą prace wśród 
m iejscow ej ludności. Na "p o 
czątku X X  w. w  Brazylii 
działało już kilkadziesiąt orga
nizacji religijnych różnych K o
ściołów  protestanckich. Dzia
łają one nie tylko w  środow i
skach em igracyjnych, lecz 
przede wszystkim autochto
nicznych (przeszło 59°/o w yz
naw ców  jest obecnie pocho
dzenia autochtonicznego).

Do jednej z największych 
społeczności kościelnych pro
testantyzmu w  Brazylii należy 
luteranizm, chociaż stanowi 
on organizację niejednolitą. 
Według statystyki Światowej 
Federacji Luterańskiej działa
ją w  Brazylii następujące sa
m odzielne organizacje kościel
ne: Związek W olnych K ościo
łów  LuteTańskich w  Brazylii, 
K ościół Ewangelicki W yzna
nia Luterańskiego w  Brazylii, 
K ościół Ewangelicko-Luterań- 
ski w  Brazylii, Luterański 
K ościół Synodu Missouri Dys
tryktu Brazylijskiego.

Ostatnio w ładze K ościołów  
Luterańskich w  Brazylii p o 
stanowiły w zm ocnić działal
ność organizacyjną i propa
gandową. D owodem  tego jest 
w  pierwszej kolejności w zm o
żenie działalności w ydaw ni
czej. Służba prasowa Federa
cji Luterańskiej podała in for
m ację o budow ie nowego bu 
dynku w  Sao Paolo dla bra
zylijskiego w ydaw nictw a sy
nodalnego, które znacznie 
zwiększyło zakres sw ej dzia
łalności. W  now ej siedzibie 
wydawnictw a mieści się dru
karnia, magazyny i księgarnia 
oraz redakcja czasopism lute
rańskich. Drugą oznaką w zm o
żenia działalności organizacyj
nej jest fakt zwiększenia 
w pływ ów  z tytułu składek 
członkowskich, które wzrosły 
w  1977 r. o prawie 80° 'o. Poz
wala to na zwiekszenie dotacji 
na działalność terenowych oś
rodków  kościelnych, a także 
na utrzym anie wydziału teo
logicznego w  Sao Leopoldo, 
którego wydatki stanowią pra
wie jedną czwartą budżetu 
rocznego Kościoła. Um ocniona 
została sieć obsługi duszpas
terskiej przez pow ołanie tzw. 
pastorów regionalnych. Fakty 
te oznaczają znaczne ożyw ie
nie pracy kościelnej w  tere
nie.
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15 grudnia ubiegłego roku na 
zaproszenie Polskiej Rady Eku
meniczne.! gościł w  Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w  
Warszawie ks. prof. Gerhard 
Bassarak z  Uniwersytetu Hum
boldta w  Berlinie. W ygłosił on 
referat pod tytułem : „Światowa 
misja w obec kolonializm u i eku- 
m enii” . Osoba ks. profesora Bas- 
saraka, jako działacza ekum ecz- 
nego i pokojow ego, jest w  Polsce 
dość dobrze znana. Chciałbym 
oddać niektóre myśli z  tego bar
dzo ciekaw ego spotkania.

Na sam ym  wstępie spróbujm y 
uściślić pojęcie ekumenizmu, 
które na przestrzeni w ieków  
przybierało różne znaczenie. Sło
w a „ekum enia” , „ekum eniczny” 
przyjęły  się pod koniec łat 
dwudziestych zarów no w  środo
wiskach teologicznych, jak  i w  
zakresie codziennego słownictwa 
K ościołów  i parafii, stając się 
najbardziej rozpowszechnionym  
określeniem ruchu, który rozpo
czął się intensywnie rozw ijać od 
Św iatow ej K onferencji Misyjnej 
w Edynburgu w  r. 1910. Przez 
kilkadziesiąt łat tak sie rozprze
strzeni 1, że pod jego w pływ em  
znalazły się prawie wszystkie 
Kościoły. Od kilku lat utarło się 
pojęcie ekumenizmu świeckiego, 
praktycznego lub społecznego. 
Chodzi tu o zaakcentowanie spo
łecznego wym iaru w iary chrze
ścijańskiej. o  „udział chrześcijan 
w  w alce o pojednanie, humani
zację i jedność ludzkości” . Eku
menizm sekularny w ychodzi z 
założenia, iż punktem w yjścia 
zaangażowania K ościoła musi. być 
świat świecki. W  interesie reali
zacji prawdziwie ludzkiego ży 
cia, pokoju i jedności rodzaju 
ludzkiego K ościół w inien w spół
pracować z wszystkimi ludźmi 
dobrej w oli wszędzie tam, gdzie 
powstaje ku temu okazja. O bo
wiązkiem chrześcijan jest reali
zacja idei jedności ludzkości, 
która ma swą podstawę w  dzie
le Bożym, a swą nadzieję na w y 
pełnienie — w  now ej ludzkości, 
rozpoczynającej sie w  osobie Je
zusa Chrystusa. W tym sensie 
ekumenizm sekularny oznacza 
pow rót m chu ekumenicznego do 
pierwotnego znaczenia greckiego 
słowa "oikum ene"- =  cała za
mieszkała ziemia. Dlatego też 
nosi on często nazwę „szerszego” 
ekumenizmu.

Na św iecie prowadzi się misje
—  powiada ks. prof. Bassarak. 
Są także Kościoły, które św iato
w ej m isji dotychczas nie prow a
dziły. Jesteśmy świadkami upad-

MISJE
a

EKUMENIZM

ku misji św iatowej. Misja stała 
się siłą europejskiego kolonializ
mu. M amy do czynienia z typem 
m isji im perialistycznej. Dla ru 
chu ekum enicznego m isje posia
dają duże znaczenie. Celem ru
chu ekumenicznego jest jedność 
wszystkich ludzi i szerzenie 
chrześcijaństwa w  Kościele. Ja
kimi intencjam i kierowali się 
chrześcijanie w  prowadzeniu m i
sji?  Misja chrześcijańska jest 
zakotwiczona w  historii Kościoła. 
Znam ionuje ją i dobro, i zło.

M ówca przedstawił pokrótce 
prehistorię misji. Do I Światowej 
KoiLferencji M isyjnej w  Edyn
burgu (r. 1910) cechuje ją  suro
wość To epoka „ognia i m iecza” . 
Także i późniejszy okres charak
teryzuje się gwałtem i surow oś- 
scią. P o nim  nastąpiła zmiana. 
Chrześcijaństwo stało się ideolo
gią Zachodu. Okres Reform acji 
nie miał charakteru m isyjnego. 
Mniemano, że misja światowa 
już sie dokonała. K raje prote
s ta n c ie  przejm ują metody rzym 
skie. Panuje powszechny anal
fabetyzm T ylko 10% protestan
tów  potrafi czytać Biblię. M isjo
narze pietyzmu, np. Zinsendorf i 
inni, to często rzem ieślnicy; g ło 
sili Ewangelię w  pojedynkę.

W iek X IX  nazywano wiekiem  
misji. Był to w iek dom inacji 
człow ieka białego. W raz z kultu
rą chrześcijańską szerzono kul
turę białvch. WsDomiana kon fe
rencja z 1910 t . położyła tej epo
ce kres, Świat został podzielony 
na chrześcijański i niechrześci
jański. Zakładano, że za 10 lat 
cały świat będzie chrześcijański, 
cia. Po nim  nastąpiła zmiana. 
Celu tego n ie osiągnięto i nie ma 
w idoku na to, aby go osiągnięto 
dziś. I w ojn a  światowa zdepre
cjonow ała kulturę białego cz ło 
wieka. Jakże —  pytają nie-biali
— m ożna głosić tak piękne idee 
i zarazem rozlew ać krew ?

W  r. 1921 została założona M ie- 
dzynaradowa Rada Misyina. Oś
wiadczono na n iej wyraźnie, że 
„jedynym i organizacjam i, m ają
cymi praw o określać ogólną p oli
tykę misyjną, sa towarzystwa i 
kierownictw a misyjne, względnie 
Kościoły, które one reprezentują 
oraz K ościoły  na obszarze m isyj
nym” . O osiągnięciach Rady 
świadczą najlepiej wyniki św ia
towych konferencji misyjnych, 
zorganizowanych: w  1928 r, na 
Górze Oliwnej w  Jerozolimie, w  
1938 r. w  Tam baram k. Madrasu
i w 1947 r. w  W hitby (Kana
da). Jedną z najważniejszych

spraw rozpatrywanych w  Jero
zolim ie były stosunki panujące 
między .m łodym i” i „starym i" 
Kościołami. Te pierwsze tym  ra
zem znacznie lepiej były repre
zentowane niż w  Edynburgu. Na 
tę korzystną zmianę złożyły się 
takie czynniki, jak  wzrost liczby 
wiernych w  tych K ościołach oraz 
obsadzenie stanowisk kierow ni
czych osobam i pochodzenia
m iejscowego. Aktyw ność przed
stawicieli A zji i Afryki była też 
wyrazem  wzrastającego w  całym 
św iecie chrześcijańskim  niezado
wolenia z  dom inacji Kościoła 
Zachodu. K onferencja w  Jerozo
lim ie położyła szczególny akcent 
na posłannictwo chrześcijańskie. 
Odpowiedni dokument stwierdził, 
że posłannictwo chrześcijańskie. 
Ewangelia, odnosi się nie tylko 
do pojedynczego człowieka, lecz 
również do organizacji społecz
nych i stosunków ekonomicznych 
w jakich jednostka żyje. Ponie
waż Jezus Chrystus sam jest E
wangelią, w ięc Dobra Nowina 
jest „posłannictw em  K ościoła 
do świata (...), niezaw odnym  
źródłem siły dla odnow y społecz
nej. Otwiera ona jedyną drogę, 
na której ludzkość m oże uniknąć 
nienawiści rasow ej i klasowej, 
siejącej obecnie spustoszenie w  
społeczeństwie (...i. Dla n ie
chrześcijańskiego świata W scho
du i Zachodu jest ona także łas
kawym  zaproszeniem Boga do u 
czestnictwa w  radości żywego 
Pana” . Europejczycy zaintereso
wani byli eschatologicznymi as
pektami. A frykańczycy natomiast 
socjologicznym i. Chrystus w  ich 
rozumieniu nie przewyższał np. 
Mahometa lub założycieli innych 
religii. Drażniły ich różnice raso
we. ekonomiczne itp. Do jednoś
ci nie doszło.

W  r. 1938 w  m iejscow ości 
Tambaram k. Madrasu, w  In
diach Południowych, zebrała się 
III Światowa K onferencja M isy j
na, w  której w zięły udział dele
gacje z  około 70 krajów. Była 
ona dalszym krokiem w  rozw oju  
ruchu ekumenicznego. Jeszcze 
bardziej wzrosła rola ..młodych 
K ościołów ” , których przedstawi
cie le  stanowili ponad połow ę 
oficialnych delegatów'. Obok 
problem u wzrastającej sekulary
zacji w  centrum  dyskusji znajdo
w ało sie studium Hendrika Krae- 
mera (1888— 1965) pt.: „Posłan
nictwo chrześcijańskie w  świecie 
niechrzećcijańskm i” . Holenderski 
m isjolog Kraem er postulował, by 
zwiastowanie m isyjne opierało 
się o dokładną znajom ość innych 
religi. gdyż tylko w ów czas p o 
słannictwo Chrystusa można u
czynić zrozumiałym. Najsilniejszą 
kontrowersię w zbudziło tw ier
dzenie o „całkow itej różnicy" 
m iędzy chrześcijaństwem  a inny
mi religiami. Bóg objaw ia się w  
Jezusie Chrystusie i to tylko w  
Nim. a w ięc nie można m ów ić o 
jakichkolw iek powiązaniach m ię
dzy chrześcijaństwem  a innymi 
religiami. W tym  punkcie ucze
stnicy K onferencji n ie osiągnęli 
porozumienia. Charakterystyczne 
dla Tam baram było rozróżnienie 
pom iędzy K ościołem  „dobrym ”  a 
„z łym ” .

II w ojna światowa w ytw orzy
ła w  byłych krajach misyjnych 
całkiem  nowe warunki. W nowo 
powstałych państwach dał się 
zauważyć niechętny stosunek do 
misji zagranicznych. Stały K o
mitet M iędzynarodowy Rady M i
syjnej, który zebrał się w  1946 r. 
w  Genewie, stwierdził, iż zacho
dzi pilna potrzeba zwołania 
m iędzynarodow ego posiedzenia. I 
tak zebrała się w  1947 r. w m a
łej m iejscowości kanadyjskiej 
W hitby IV  Światowa K onferen
cja  Misyjna. W kręgu rozważań, 
co jest bardzo znamienne dla tej 
konferencji. znalazła się ■'cala 
ludzkość. Oświadczenie końcowe 
konferencji stawia Kościołom  
ambitne zadanie przejęcia kie
rującej roli w  praw dziw ej rew o
lucji społecznej, w  w alce prze
ciw  niewiedzy, nędzy, chorobie, 
uciskowi i grzechowi.

W  1940 r. uform owała się w  
Amsterdamie Światowa Rada 
K ościołów , do której przystępują 
K ościoły byłych kra jów  m isyj
nych. Na konferencji M iędzyna
rodow ej Rady M isyjnej w  W il- 
lingen (r. 1952) w  RFN, zastana
wiano się nad tym, czy nie nale
żałoby w łaściw ie z misjami za
kończyć. Na podobnej konferen
cji*  w  Achim ota (Ghana), która 
odbyła się w  1957 r.. podjęto de
cyzje integracji M iędzynarodo
w ej Rady M isyjnej z ekumenia. 
Potężnym echem  odbił sie III 
Kongres Światowej Rady K oś
ciołów , który m iał m iejsce w 
New Delhi (Indie). Na kongres 
przybyli delegaci ze 198 K ościo
łów  członkowskich, reprezentu
jących 430 m ilionów  w yznaw ców  
wszystkich kontynentów świata. 
Trzema jego głównym i podtytu
łami by ły : ..Jedność, służba, bra
terstwo” . Św iatow a Rada Koś
ciołów  przyjęła do swego grona 
M iędzynarodowa Radę Misyjną, 
która działała już od roku 1921, 
a w iec 40 lat. Połączenie tych 
dw óch ciał ekumenicznych w  
jedna całość oznaczało, że Św ia
towa Rada K ościołów  przejęła na 
siebie rów nież akcję m isyjną i 
od tei porv ruch ekumeniczny 
sł ^ł sie jednolita, potcżma orga
nizacją ekumeniczna. Dając do
wód zdążania w  kierunku uni
wersalizmu ekumenicznego, przy
jęto 23 now e Kościoły, w  tvm 
również kilka K ościołów  praw o
sławnych (m.in. Patriarchat M os
kiewski) W  New Delhi, no raz 
pierwszy od D ow stania Świato
wej Radv K ościołów , było obec
nych 5 oficja lnych  obserw atorów  
rzym skokatolickich. Uchwalona 
na tym Kongresie rezolucja od 
zwierciedla program  działania 
światowego ruchu ekumeniczne
go na przyszłość. Zmierza on do 
zjednoczenia wszystkich chrześ
cijan na świecie, do zjednoczenia 
w  Chrystusie, a nie w  organiza
c ji kościelnej.

R. N.
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Zastanów się, 
co robisz!

Nawet lekarstwo, zażywane niew łaś
ciw ie  lub nieodpow iednio dawkowane, 
m oże w yw ołać skutki w cale nie zamie
rzone lub Wi ^cz przeciwne. Tak samo 
alkohol. Może się okazać lekarstwem, 
ale i nieodwracalną, w  skutkach truciz
ną. Przykłady nędzy duchow ej i c ie 
lesnej, spow odow anej piciem  alkoholu, 
są nam aż zbyt dobrze znane. Nie p o 
trzebuję nimi chyba nikom u sJużyć. 
Każdy znajdzie je  może nawet w  n a j
bliższym sw oim  otoczeniu. Zachodzi 
pytanie: Czy można skutecznie prze
ciwdziałać tej strasznej pladze, która 
z  coraz to większym rozm achem  opa
now uje społeczeństwo, a naw et m ło
dzież? M oim zdaniem tak. Nie tylko 
można, ale jest to nakaz chwili, do 
którego każdy obywatel powinien w łaś
ciw ie  się ustosunkować. To nie tylko 
sprawa samej moralności. Urosła ona 
do rangi ogólnospołecznej.

A lkohol będzie zawsze towarzyszy! 
człowiekowi. To nie ulega w ątpliw oś
ci. Istnieje jednak droga, która pozw a
la nam ustrzec się przed nałogowym  
spożywaniem tego trunku, jak i nąp-a- 
w ić chociażby tylko częściow o zlo 
przezeń wyrządzone. Drogą tą jest po 
prostu samokontrola. Musi być ona 
obustronna, to znaczy że zarów no spo
żywający, jak i częstujący muszą w ie
dzieć, że są odpowiedzialni za następ
stwa w ynikające z  nadużycia alkoholu 
Mam tu na myśli kulturę picia, uza
leżnioną przede wszystkim od gastro
nomii. O ile gastronomia nie przepro
wadzi w  całym  kraju, niezależnie od 
Kategorii zakładu, odpow iednich zmian, 
podobne rozważania mogą się okazać 
po części daremnymi.

W ieloryb w chłania masy wody. któ
re z kolei 'wydala. Robi to zgodnie z 
naturą. Pijak natomiast robi wszyst
ko, aby się naturze przeciwstawić. Ileż 
to przestępstw dokonano pod w pły 
wem alkoholu! O szkodliwościaeh i 
skutkach nadmiernego picia wina pi- 
-ize O jciec Kościoła św. Bazyli W ielki: 
..Patrząc na w ezbrane rzeki, nie w i
dzimy w łaściwie nic szczególnego, jak  
to, że wody ich są mętne. Gdy jednak  
woda opadnie, m ożem y w szędzie zau
ważyć piasek, kamienie, zarośla, mul, 
wyrwy. Podobnie ma się rzecz z pija
kiem. Dopóki jest pod w pływ em  alko
holu, zauważa się u niego jedynie to, 
ze ma m ętny rozum. K iedy jednak je -  
t)0 stan odurzenia mija, mamy przed  
sobą żałosny obraz człowieka. Twarz 
wyblakła, oddech wstrętny, okropnie 
oycieńczony, ręce mu drżą, ma zaw ro

ty głowy, n ieprzyjem ne uczucie w  żo 
łądku".

Oglądałem niedawno „legitym a
c ję  honorową pijaka", z wyglądu 
przypom inającą kartę rencisty. W y
drukowana, ze zdjęciem , z podanymi 
danymi personalnymi oraz z w olnym  
miejscem na stemple i podpisy restau
racji, których to posiadacz jest stałym 
bywalcem. Nasuwa się od razu myśl, 
że głupota ludzka to _ napraw
dę nie ma granic. Niby to taki sobie 
żart. A jeżeli komu przypadnie do gu
stu? Tragedia z czasem uwieńczy to 
dzieło. Będzie aż nader wym owna.

'Po co się tak trwożyć, pow ie ktoś. 
A jest po co. Oglądam y już nie tylko 
pijanych mężczyzn, ale i kobiety, led
wo słaniające się na nogach. Straszny 
to widok. To już chyba przj^pomina b i
blijną Sodomę i Gomorę.

Skoro już zaczerpnąłem porównania 
z Pisma Świętego, to w arto tu przy
pom nieć księgę proroka Joela. Joel p o 
służył się opisem nalotu szarańczy, by 
wstrząsnąć sumieniem ludu i w yrwać 
go z duchow ego letargu. Wzywa do 
słuchania swego słowa i przekazywa
nia go potomnym. „W szyscy spędzają
cy czas na piciu wina winni zaniechać 
tej czynności i nastroić się na nutę ża
łobną. z powodu zbliżającej się w ie l
kiej katastrofy’1. A pijaństw o to prze
cież katastrofa nie mniejsza w  moim  
pojęciu od plagi szarańczy, biorąc pod 
uwagę jego ogólny zasięg i daleko idą
ce następstwa. Przeciwdziałajm y tej 
pladze póki czas.

W parze z  pijaństwem  idą inne n ie
praw idłow e społeczne postawy i 
czyny. Co m ów i na ten temat Pismo 
Św ięte? Pan Jezus ostrzega: „Baczcie 
na siebie, aby serca wasze nie były 
ociężale w skutek obżarstwa i opilstwa 
oraz troski o byt i aby ów  dzień nie 
zaskoczył was niby sidło’ ’ (Łk 21.34). 
Ostrzega także św. Paw eł: „P ostęp u j
my przystojnie jak za dnia, nie w 
biesiadach i pijaństwach, nie w rozpu
stach i rozwiązłości, nie w  swarach i 
zazdrości” . Św. Paw eł pisząc o sprzecz
ności między ciałem a duchem  i w y 
m ieniając szereg złych uczynków  cia
ła, wśród nich także pijaństwo i ob - 
żarstwo, stwierdza, że ci, którzy te rze
czy czynią, Królestwa Bożego nie 
odziedziczą”  (Gal P21). O jedzeniu i 
piciu mówi Pan Jezus w podobieństwie
o wiernym i niewiernym słudze: „J e 
śliby zaś ów sługa rzekł w  sercu sw o
im: Pan m ój zw leka z przyjściem , i 
zacząłby bić sługi sw oje, jeść i pić z p i
jakami, przyjdzie pan sługi ow ego  
dnia, w którym  tego nie oczekuje, i o 
godzinie, której nie zna. I usunie go i 
w yznaczy mu los z obłudnikami: tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów ’’ (Mt 
24, 48— 51). Sw. Paweł w  liście do 
Koryntian pow iada: .... Teraz napisa
łem  wam, abyście nie przystawali z 
tym. który się mieni bratem, a jest 
w szetecznikiem  lub chciwcem , lub bał
wochwalcą, lub oszczercą, lub pija
kiem, łub grabieżcą, żebyście z tym  
nawet nie jadali" (1 K or 5, 11). Dalej 
przypomina, że „ani złodzieje, ani 
chciwcy, ani pijacy , ani oszczercy, ani 
zdziercy Królestw a Bożego nie odzie
dziczą" (1 K or 6.10). Efezjan zaś upo
mina: „N ie bądźcie nierozsądni i nie 
upijajcie się winem, które pow oduje 
rozw iązłość" (Ef 5,18).

Słowa Pisma św. są bardzo w ym ow 
ne. Sądzę, że każdy dodać może do 
tych słów prz37kłady z własnej obser
wacji życia. Bądźmy w ięc roztropni, 
bądźmy trzeźwi, bo taka jest w ola Pa
na naszego Jezusa Chrystusa

RYSZARD NOWACKI

Studnie
Studnia jest znanym od bardzo daw 

na urządzeniem służącym do w y d o
bywania w ody na powierzchnię zie
mi. Jej pierwotna form a, znacznie 
odbiegająca od dzisiejszej, znana już 
była w czasach starożytnych, kiedy to 
życie ludzi koncentrow ało się g łów 
nie w dorzeczach wielkich rzek. Jako 
przykład m oże służyć Egipt, gdzie 
wodę niezbędną do m elioracji pól 
uprawnych czerpano z Nilu. W ykon y
wali to niew oln icy, m ając do dyspo
zycji naczynie zawieszone na drew 
nianej dźwigni, którym  przelewali w c- 
dę z niższego poziom u na wyższy.

Z  biegiem wieków, wraz z dosko
naleniem wszelkich przedm iotów  nie
zbędnych w  życiu człowieka, zm ie
niały się też studnie. Te, które prze
trwały dc czasów współczesnych, spe 
tyka się jeszcze bardzo często w pol
skich wsiach, W różnych regionach 
naszego kraju widzim y różne ich kon 
strukcje. Od najprostszych betono
wych do drewnianych. Te ostatnie 
ozdobione są często ludow ym i rzeź
bami. Nic w tym dziwnego, bowiem  
najprostszym  nawet wiejskim  sprzę
tom, a służącym  człow iekow i na co 
dzień, dodaje to uroku.

Studnie, służąc człow iekow i, uzu
pełniają jednocześnie niepowtarzalny 
w iejski krajobraz. Te sfotografow ano 
w okolicach Krosna.

Teksl i zdjęcia 
HENRYK CIOK <jun.)
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Przed decyzjq 
ośmioklasistów

DO KOGO 
PO RADĘ

STATYSTYKI podają, że uczniów klas 
ósmych jest 525,8 tys. O ponad 14 tys. mniej 
niż przed rokiem 1977. Niż dem oraficzny 
stopniowo przesuwa się do szkolnictwa po
nadpodstawowego. Daje to większą sw obo
dę w yboru szkoły tegorocznym  absolw en
tom, a także szansę nauki dziewczętom  i 
chłopcom  do 18 roku, którzy z  różnych po
w odów  pozostali w  domu.

Licea ogólnokształcące przygotowują ok 
93 tys. m iejsc w  klasach pierwszych; licea 
zawodow e — 46,8 tys., technika różnych ty 
pów  —  121,5 tys., zasadnicze szkoły zaw odo
we —  237,5 tys., zasadnicze szkoły przyzakła
dow e —  92,9 tys., artystyczne —  14 tys.

POTRZEBY ZATRUDNIENIA w różnych 
działach gospodarki narodowej określają k ie
runki kształcenia. N ajw ięcej m łodzieży bę
dzie przygotow yw ać się do pracy na stano 
wiskach robotników  kwalifikowanych. Po 
skończeniu szkoły zasadniczej, najzdolniejsi 
m ają możność przejścia do techników sta
cjonarnych. Dla wszystkich, którzy zechcą łą
czyć pracę z  nauką zapewnia się miejsca w 
średnich szkołach w ieczorow ych lub zaocz
nych.

Kuratoria oświaty i w ychow ania kończą 
już opracow yw anie planów  organizacji no
wego roku szkolnego. W poszczególnych szko
łach mogą być w prow adzane zmiany kierun
ków nauczania, w ynikające z potrzeb zakła
dów  pracy na określonych fachowców .

W całym  kraju nadal zwiększać się bę

Działo się ło  przed 76 laty 
we Wrześni

Niedawno minęło 76 lat od słynnego strajku szkol
nego polskich dzieci w pruskiej szkole we Wrześni. 
Strajk ten był wyrazem walki, zrywu patriotycznego 
młodzieży polskiej, broniącej ojczystej mowy w la
tach zaborów na przełomie X IX  i X X  wieku.

Na dokumentalnym zdjęciu widzimy uczestników 
strajku, 11 rodziców i troje nieletnich uczniów, którzy 
w procesie gnieźnieńskim przez specjalny sąd pruski 
skazani zostali na łączną karę 18 lat i 10 miesięcy wię
zienia za to, że dnia 20 i 21 maja 1901 r. stanęli w ob
ronie polskiego pacierza i mowy ojczystej. Jedna z 
oskarżonych, Elżbieta Kantorczykowa (druga od lewej 
w I rzędzie), w czasie procesu urodziła dziecko. Była 
ona jednakże później oddzielnie sądzona i skazana na 
pół roku więzienia. Najwyższy wymiar kary, 30 mie
sięcy więzienia otrzymała Nepomucena Piasecka 
(pierwsza od prawej w II rzędzie), matka sześciorga 
drobnych dzieci, mająca na utrzymaniu matkę-sta- 
ruszkę.

A .K .

dzie liczba oddziałów  i szkół rolniczych, ob 
sługi rolnictwa, transportu, budownictwa. Są 
to głównie zawody dla mężczyzn. D ziew czę
tom radzimy zainteresować się kierunkami 
przygotow ującym i do pracy w  służbie zdro
wia, usługach, żywieniu i handlu.

W SWOJEJ SZKOLE można zdobyć n a j
bardziej aktualne inform acje o  tym, co n o
w ego w prow adzają w ojew ództw a. A le  sama 
inform acja to za mało. W ybór szkoły, zdo
bycie bliższych wiadom ości, na czym  polega 
przyszła praca, kto może ją w ykonwać, a kto 
się nie nadaje —  wym aga pom ocy dorosłych.

Podkreślić należy, że najlepszym  doradcą 
jest nauczyciel, co uzasadniamy następująco. 
Orientacja zawodowa w  program ie pracy 
szkół podstawawych systematycznie się p o 
prawia. Uczniowie, już cd  klasy piątej, w pro
wadzeni są do tematu, chodzą na wycieczki 
do zakładów pracy, oglądają filmy, spotyka
ją się z  przedstawicielami różnych zawodów 
Lepsze są też kontakty szkół z  poradniami 
w ychow aw czo-zaw odow ym i, w ięcej pom ocy 
metodycznych otrzym ują nauczyciele.

LOKALNE INFORMATORY wydawane 
przez kuratoria dostarczają wiadom ości o 
wszystkich szkołach ponadpodstawowych w 
danym w ojew ództw ie. Zaw ierają także in 
form acje o szkołach, kierunkach i liczbie 
m iejsc zarezerwowanych w  innych w o je 
w ództw ach w chodzących w  skład tzw. m a
kroregionu gospodarczego.

Ostatnio przypadkowo zapoznałem się z d o 
skonałym inform atorem  Kuratorium Oświaty
i W ychowania w  Rzeszowie. Zaczyna się od 
ogólnych wskazówek jak  przygotow ać ucznia 
do podjęcia decyzji. Następnie om awia cha
rakterystykę zawodów, czas trwania nauki, 
zakres przedmiotów, zatrudnienie absolwen
tów. Duży rozdział pośw ięcony jest przeciw - 
skazaniom zdrowotnym  do wykonyw ania o 
kreślonych zawodów. Spis adresów z liczbą 
miejsc w  pierwszych klasach oraz interna
tach, poprzedzają szczegółow e inform acje o 
zasadach rekrutacji, terminach oraz potrzeb
nych dokumentach.

Taka książeczka to skarb dla nauczycieli, 
rodziców  i uczniów. GDY TRUDNO W Y 
BRAĆ trzeba korzystać z pom ocy specjalis
tów  w  rejonowych poradniach w ychow aw - 
czo-zaw odow ych. Dotyczy to przede wszyst
kim uczniów  w ybitnie zdolnych, a nie m ają
cych określonych zainteresowań oraz w  przy
padku różnych wad fizycznych i przew lek
łych chorób u młodzieży.

Obowiązek pom ocy w  pokierowaniu losa
mi absolwentów  spoczywa na szkole. Ale 
przede wszystkim jest to obowiązek rodzi
ców. Dlatego, jeśli szkoła coś przeoczy, za
niedba, muszą energicznie działać. Sami 
zgłaszać się do poszczególnych kuratoriów 
oświaty i wychowania.

H. W.
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LEKCJE 
RELIGII

„Snopek m irry”

W ybitnie polskim nabożeń
stwem wielkopostnym  Stj „U orz- 
itie ża le '. W prowadzono je  po 
raz pierwszy w Warszawie, w  
kościele świętego K rzyża na Kxa- 
kowsKim Przedmieściu. Wydane 
drukiem jeszcze w 1707 roku pod 
tytułem „Snopek m irry7’, bardzo 
szybko podbiły  czułe serca na
szych praojców  i odtąd śpiew a
ne są w  każdej katolickiej św ią
tyni w  kraju i poza granicami 
Polski, wszędzie tam, gdzie Po- 
iacy stanowią m niej lub bar
dziej samodzielną w spólnotę re
ligijną. Określenie „Snopek m ir
ry w yraża trafnie form ę i treść 
utworu. Jest to rzeczyw iście sno
pek, wiązeczka pieśni gorzkich 
jak żywica z krzewu m irry i 
wonnych jak  cna, gdyż opiew a
ją bolesną m ękę Fana Jezusa 
podjętą dla naszego zbawienia.

„G orzkie żale” składają się z 
trzecn .części o identycznej budo
wie. Każda część zawiera: a)
wstęp, czyi, intencję pobożnego 
rozmyślania, bj hymn, c) lament 
duszy nad cierpiącym  Jezusem 
oraz d) rozm owę -z bolejącą Mat
ką Pana. Całość poprzedza p o 
budka, zaczynająca się od słow : 
„G orzkie żale, przybywajcie, 
serca nasze przenikajcie ’ ’. P o
budka stanowi śpiewną zachętę 
dla serc, by obm yte w e  Krw i 
ran Chrystusa, przejęte żalem, 
weszły w  przepaść męki Pana.

Pierwsza część opowiada, jak 
Pan Jezus cierpiał od m odlit
w y w  Ogrojcu aż do niesłuszne
go oskarżenia przed sądem ar- 
cykapłańskim  (ten sąd om aw ia
my w  dzisiejszej lekcji).

Część druga zawiera rozwaza- 
nie ran, zniewag i zelżywości, 
które musiał znieść Zbaw iciel 
od niesłusznego oskarżenia przed 
sądem, do okrutnego cierniem 
ukoronowania.

W trzeciej części stąpamy
krw awym i śladami Jezusa
dźwigającego krzyż i jesteśmy
świadkam i haniebnej śmierci na 
Golgocie.

Żadne, nawet najpiękniejsze 
om ów ienie „Snopka m irry” nie 
odda jego piękna, głębi myśli i 
uczuć, jakie w yw ołu ją  te pienia. 
Starajmy się koniecznie uczest
niczyć w  tym  rzew nym  nabożeń
stwie. Gorzkie żale śpiewa się 
po jednej części przez cały W iel
ki Post, w  każde niedzielne p o 
południe, zamiast nieszporów, a 
w  niektórych świątyniach zaraz 
po sumie. Na zakończenie tego 
nabożeństwa kapłani głoszą ka
zanie pasyjne i błogosław ią zgro-. 
madzonych Najświętszym  Sakra
mentem.

Dzisiejsze „G orzkie żale” , na 
które się w ybierzem y może 
w spólnie z rodzicami, o fiaru je
m y za duszę śp. biskupa Juliana 
Pękali — byłego zwierzchnika

naszego Kościoła. Pierwsza rocz
nica śmierci biskupa Juliana m i
nęła w  piątek 3 marca,

Zbawiciel 

przed sqdem  

kapłańskim

J udasza zgubiła chciw ość. Dla 
pieniędzy zdradził umiłowanego 
Mistrza. Judasz kochał na sw ój 
sposob Nauczyciela z  Nazaretu 
eawet wówczas, gdy złoto zasio- 
m ło mu Jego postać. Wiemy o 
tym  z  biegu wypadisów po zdra
dzie. Judasz zareagował gw ał
tow nie na w iadom ość o w yda
nym na Jezusa wyroku śmierci. 
Żalem zdjęty, odniósł otrzymane 
za zdradę pieniądze najw yższym  
kapłanom i publicznie wyznał 
sw oją w inę, licząc na dobrą w o 
lę duchow ych przyw ódców . Gdy 
kapłani wzruszyli z pogardą ra
mionami i rzekli, że ich nic nie 
obchodzą jego w yrzuty sum ie
nia, rzucił im pieniądze pod no
gi i odszedł, by w  przypływ ie 
rozpaczy odebrać sobie życie.

Dziś popatrzm y na ludzi o 
sercu bez porównania zim niej
szym od Judaszowego, na ludzi, 
którzy nie dopuszczali u siebie 
do głosu sumienia. Są to przy
w ódcy ludu izraelskiego, człon 
kowie Rady Starszych, z arcyka
płanami Annaszem i Kajfaszem  
na czele. Zwłaszcza ci dw aj w y 
m ienieni po imieniu pełni nie
nawiści ku Chrystusowi, gotują 
Mu okrutną śmierć.

Co spow odow ało tę nieprze
jednaną w rogość w obec Zbaw i
ciela w  ich sercach? Przecież ja 
ko znaw cy Pisma świętego, 
zwłaszcza ksiąg prorockich, p o 
winni pierwsi uwierzyć w  Jezu
sa jak o wysłannika niebios i 
ogłosić Dobrą Nowinę ludowi, 
widząc, że na Chrystusie spełni
ły się zapowiedzi proroków. Na 
n ic jednak spełnione proroctwa, 
na n ic rozliczne cuda. które Je
zus czynił. Kapłani w  swej py 
sze poszliby tylko za takim M e
sjaszem, który stanąłby na ich 
usługi, poderw ałby naród do 
w alki o  w olność polityczną 
Izraela, a ich uczynił panami 
świata. Tym czasem  Jezus głosił 
pokorę i potrzebę wewnętrznej 
przemiany, konieczność porzuce
nia drogi grzechu i  przylgnięcia 
do Boga Ojca, znikomość ziem 

skich dóbr i wartości. Kapłanom  
taki Mesjasz był niepotrzebny. 
Gdy Jezus odważnie w ytknie im 
fałsz i obłudę, w  piersiach arcy
kapłanów rozgorzeje płom ień n ie
nawiści.

Urażona pycha szuka tylko 
zemsty. Już daw no K ajfasz wołał 
do członkow  Sanhedrynu: „Ja
wam m ów ię, że lepiej będzie, je 
śli on zginie, niżby cały naród 
miał być narażony na zguDę . Juz 
wówczas arcykapłan K ajfasz p o 
przysiągł sobie, że nie spocznie, 
aż zlikw iduje niewygodnego, 
znienawidzonego nauczyciela. 
Dopiął swego. W tej chw ili słu
dzy przyprow adzili pojm anego w 
O grojcu Jezusa. M im o nocnej 
pory K ajfasz zw ołu je piine p o 
siedzenie sądu i gorączkow o p o 
szukuje św iadków  oskarżenia. W 
tym czasie w ięźniem  zajął się 
teść K ajfasza —  Annasz. Stary 
arcykapłan z  drwiną pyta Jezu
sa o  naukę i uczniów, Zbaw iciel 
odpow iada bardzo spokojnie: 
„Naukę głosiłem  jaw nie całemu 
światu w  świątyni i w  synago
gach. Chcesz wiedzieć, o  czym 
mówiłem, pytaj m oich słucha
czy. Ja niczego nie nauczałem 
pota jem n ie '. Jeden ze sług, chcąc 
się przypodobać Annaszowi, pod
biegł do Jezusa i w ym ierzył Mu 
policzek, m ów iąc: „Tak odpow ia
dasz najwyższem u kapłanow i” ? 
Zbaw iciel zniósł srogie uderzenie
i rzekł głosem  pełnym  w yrzutu: 
„Jeśli źle powiedziałem , wykaż, 
co było złego, a jeśli dobrze, cze
mu mnie b ijesz? ’1 •

W tym m om encie dano znać o 
zebraniu się rady. Annasz ode
słał więźnia na salę posiedzeń 
sądu. Radzie przew odniczył K a j
fasz, ubrany w  pontyfikalne 
szaty. Arcykapłan z triumfem 
popatrzył na skrępowanego Je
zusa. Kto umiał czytać w  oczach 
Kajfasza, w idział tam wypisaną 
śm ierć dla więźnia. Kajfasz 
zw ołał sąd, by zachować pozory 
sprawiedliwości, Nie poszło mu 
jednak łatwo. Sprowadzeni 
świadkowie plątali sw oje  fałszy
w e zeznania i jeden drugiemu 
przeczył. Po w yjściu  ostatniego 
zapanowała denerw ująca cisza. 
Więzień nie musiał zabierać g ło 
su w  sw ojej obronie. Kajfasz

myśli gorączkowo. Za żadną cenę 
nie pozw oli odejść Jezusowi na 
wolność. Nagle wstaje. Sam 
zmienia się w  oskarżyciela. M o
cą swego kapłańskiego urzędu 
uroczyście zw raca się do w ięź
nia: „Zaklinam  cię na Boga ży
wego, abyś nam powiedział, czy 
ty jesteś Chrystus, syn B oga?” 
Jezus odrzekł: „Tyś powiedział. 
Nadto pow iadam  w am : Odtąd
ujrzycie Syna Człowieczego sie
dzącego na praw icy  m ocy Bożej
i przychodzącego na obłokach 
nieba” .

Padła odpow iedź twierdząca. 
Rado, masz przed sobą M esjasza1 
IN a kolana, K ajfaszu! Na kolana, 
wszyscy sędziow ie! Zdejm ijcie 
więzy swem u Panu! Ułagajcie: 
lYiistrzu, przebacz! Ogłoście na
rodow i: Ciesz się, Izraelu, bo oło 
w Jezusie uznaliśmy Bożego Sy
na. —  K ajfasz nie klęknął, Nie 
upadli na twarz jego w spółto
warzysze. Cl ludzie nie mają 
serc. Nienawiść nigdy nie poz
w oli im  uwierzyć. K ajfasz p o 
bladł. Pow iódł w zrokiem  p o  sa
li i teatralnym gestem, udając 
ogrom ne oburzenie, rozdarł na 
sobie drogocenne kapłańskie sza
ty, w oła jąc: „Z bluźm ł! Czyż p o 
trzeba nam jeszcze św iadków ? 
Oto słyszeliście bluźnierstwo! Co 
sądzicie?” Od ław y sędziów  p o 
wiało grobow ym  chłodem. Star
szyzna wołała kolejno: ,. Winien 
jest śm ierci!’1 —  Tak ludzka n ie
nawiść osądziła Boga.

Nienawiść jest najcięższym  
grzechem, bo sprzeciwia się m i
łości. Nienawiść jesł jak noc, 
która wszystko przemienia w 
ciemny, ponury mrok. Człowiek 
pow odow any nienawiścią nie d o 
strzega w  drugim dobrych cech, 

_ wszystko przekręci, wszystko 
"przeinaczy i zmiesza z b łotem  W 
czasach m iędzyw ojennych du 
chowni i św ieccy w yznaw cy na
szego Kościoła znajdowali się 
często w  sytuacji podobnej do 
tej, w  jakiej oglądaliśmy przed 
chw ilą Jezusa. Oskarżeni przez 
fałszywych św iadków  cierpieli i 
byli skazywani. Dzięki Bogu cza
sy się zm ieniły, ale K ajfaszów  
ziejących nienawiścią ku polskiej 
drodze kościelnej jest jeszcze 
wielu.

M a łym  kobietom z okazji ich święta

Kobiety to : moja mama, babcia i żona brata,
Każda pani i dama, po prostu  — połow a świata!

One z ogrom nym  zapałem dla swoich bliskich pracujfl,
Dlatego na globie całym  ludzie „D zień  K ob iet" świętują.

Dla pań kwiatuszki, laurki z okazji ósm ego marca 
Niesie p leć brzydka, począw szy od niem owlaka do starca.

Lecz  są też małe kobiety  — w żłobku, w przedszkolu, w szkole; 
O koleżankach i siostrach nie zapominaj, sokole!

Chodzą w kokardach i kieckach, czasami chłopców  udają,
A le naprawdę od dziecka kobiece serduszka mają.

Zawsze z pom ocą nam śpieszą, wiedzą, co było z matemy,
Z nami się smucą i cieszą, choć tego dostrzec nie chcemy.

Chcem y być dżentelm enam i! — Świadkiem przysięgi bądź, szkoło, 
W szak wiesz, że  z naszą grzecznością nie zawsze było w esoło!

Zanikną żarty głupie i słówka niegodne rycerzy,
Ba przyszłym  żonom i matkom już dziś się cześć należy!

KSIĄDZ ŁUKASZ
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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego Z uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod budo- 
kościoła w Kotlowie wę kościoła

Z życia Diecezji Wrocławskiej

Rp Tadeusz Majewski wraz z duchownymi w prezbiterium 
wrocławskiej katedry

W milej, braterskiej atmosferze

Duchowieństwo i wierni witają Biskupa Naczelnego przed 
katedrą św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Kapłani Diecezji Wrocławskiej w czasie dnia skupienia 
w grudniu br.

TYGODNIK KATOLICKI „BO D ZIN A ” . W ydawca: SiiolecznE Towarzystwo 
Polskich Katolików . Zakład W ydawniczy .Odradzenie*1. Redaguje Kolegium . 
Adres redakcji i adm inistracji: ul. K redytowa 4, CU-062 Warszawa. Tele-
ion y  redakcji: 27-83-42 i 27-03-33 ; adm inistracji 27 84-33. Wpłat na prenum e
ratę nie przyjm ujem y. Prenumeratą krajową należy opłacać w urzędach 
pocztow ych lub u listonoszy (kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 zl, rocz
nie — 104 zl). Zlecenia na wysyłką „R odziny”  za granicę przyjm uje oraz

wszystkich inform acji na ten temat udzielaj RSW „Prasa-K siążka-Ruch”  
Centrala Kolportażu Prasy i W ydawnictw, ul. Tow arow a 28, oc-958 W arsza
wa. Nadesłanych rękopisów , fotografii i  Ilustracji redakcja nie zwraca 
araz zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści nadesłanych arty
kułów. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch*’,
Warszawa, ul. Smolna 10/12. Zam. 198. S-38.

N r in d ek su  37477
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I dalej czytam y. „Doskonale piękną jest nie
wiasta ubrana schludnie, bez ozdób nadm ia
ru, dobrze form ow ana w  sw ej osobie, o p ięk
nym obyciu, anielskim kontenansie i skrom 
nym obliczu. (...) Głos słodyczy pełen mieć 
ma jak syrena, w łosy blond, długie a kędzie
rzawe, faliste a lśniące. Czoło jasne i w yso
kie, brwi jakoby pędzelkiem malowane, oczv 
żywe, błyszczące, liczka różowe i pełne, 
usteczka małe, koralow e wargi, zęby od 
śniegu bielsze, podbródek krótki, a m ocny” . 
Opisując dalsze szczegóły wyglądu X V I- 
-w iecznej piękności, autor żąda, by ram io
na miała „m asyw ne i krągłe, nogę małą, 
cienką w pęcinie, a krąglutką wyże.i, rączkę 
białą, krótką, bez w ęzłów  i żył” .

Chociaż autor cale swe dziełko adresuje 
do kobiety, to jednak kończy je  w niezbyt 
dla niej pochlebnych zdaniach: „Prawdziwa 
piękność jaśnieje przede wszystkim  u m ęż
czyzny, albowiem  umysł jego jest bez po
równania piękniejszy, większy i doskonalszy 
niźli u niewiasty". A  kobieta? — „Stworzona 
jest — odpowiada autor —  dla w ypoczynku 
mężczyzny, rodzenia mu potom ków, żyć w 
cieniu jego dom u m ająca” .

Cieszcie się w ięc, miłe Panie, żernie ży je 
cie w  X V I wieku...

Anna M.

W roku 1549 ukazała się w Polsce p ierw 
sza chyba książka w całości poświęoena za
gadnieniom upiększania ciała ludzkiego. Są 
w niej przepisy kosmetyczne i problem y h i
gieny, i... trochę mody. Przeglądając ją 
dzisiaj, możemy przekonać się, w  jakim 
stopniu zm ieniły się poglądy na piękno i m o
dę od czasów tajem niczych dekoktów, wa- 
porów  i księżycowych kąpieli do czasów  nam 
współczesnych, w  których królują: gim na
styka, kąpiele słoneczne, sport i racjonalna 
pielęgnacja urody.

Na samym wstępie autor poucza czytelni
ków (a zwłaszcza czytelniczki): „Zanim  n ie
wiasta zacznie używać środków  piękności, 
które je j tu przedkładamy, niechaj spojrzy

do zwierciadła. Jeśli w  niem rozpozna, że 
szpetna cieleśnie, niech się stara o piękno 
ducha, a jeśli uzna, że tialo ma piękne, niech 
się wysila, aby duch jej do piękności ciała 
bjfł odpowiedni...”

Upiększanie ciała — zdaniem autora — 
winno mieć na celu : popraw ienie złego m nie
mania o sobie, naprawienie „szkód pow sta
łych skutkiem okrutnej choroby” —  przede 
wszystkim częstej w ówczas ospy naturalnej 
pozostawiającej szpecące blizny —  oraz spo
dobanie się i pociągnięcie ku sobie m ężczyz
ny, który pragnie pojąć tę niewiastę za żonę, 
„lubo wreszcie, by stać się przyjemną m ę
żowi, któremu jest się poślubioną” !

W wielu m iejscach swego dziełka autor 
podkreśla, bardzo słusznie zresztą, koniecz

ność łączenia troski o urodę z dbałością o 
czystość i higienę. „B ow iem  niegodne jest. 
aby niewiasta miała skórę brudną, ręce 
szorstkie czy lepkie, paznokcie długie i poła
mane, zęby czarne, a śmierdzące, a i inne 
części ciała podobnem  śm ieciem  zbrzydzone” .

A oto trzy kanony X V I-w iecznego piękna 
„godna pochw ały proporcja i harmonia c ia 
ła, korpulencja umiarkowana — niewiasta 
bowiem ani za chuda, ani za tłusta być nie 
powiną, oraz harmonia barw  ciała i ubioru” .

Ciekawostki 
z dawnych wieków

Tak w XVI wieku pisał 
mężczyzna o kobiecie...

KRZYŻÓWKA NR 10
POZIOM O: 1) wygląd, kształt zewnętrzny, 9) urządzenie do wymia 

ny powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, 10) narkotyk z maku, 
11] placówka MO, 12) miasto nad Wisłą na płd. od Gdańska, 13) ozdo
ba choinki. 18) szybkie wyrzucenie rąk w  górę, do przodu lub do ty
lu, 19) krasnoludek, 20) rózga, łoza, 21) myśl przewodnia, wytyczna 
działania, 22) otw ór w  dachu, 23) wytyczona droga, szlak, 29) przeci
wieństwo zła, 30) pióra pokryw ające ciało ptaka, 31) bój. 32) środek 
lokom ocji wodnej, 33) szlak wodny.

PIONOWO: 2) relaks, 3) państwo w  A fryce zach. 4) sposób. 5) m o
że być handlowy, pasażerski, transoceaniczny, 6) wzyw a do gotowości 
bojow ej, 7) grecka bogini mądrości, 8) roślina na kaszę. 13) zuch, 14) 
nie jedna na ocelocie, 15) kolonia, osiedle, 16) elastyczna deska do 
skoków  do wody, 17) wczesna odmiana jabłka, 24) roślina oleista. 25) 
zapowiada program y radiowe i telewizyjne, 28) półprzetwór ow ocow y 
lub warzywny, 27) sekretariat, kancelaria, 28) coś z bilonu.

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

nagrody książkowe 

Rozwiązanie krzyżówki nr 4

PO ZIO M O ' lokum, Holenderka, aktor, przystawka, brona, straż, 
Wesele, epilog, numer, Pilica, agrest, Toruń, kotka, klawiatura, szynk, 
konfiskata, front. PIONOW O: oskarżenie, upomnienie, powrót, jeży
na, Edyta, trawa hamak, senat, rumor, Żerań, pierwowzór, K orsyka
nin, optyka, utrata, skoki, wanna, kilim.

Za prawidłowe rozwiązanie nagrody w ylosow ali; Józef Grajek z Poznania 
1 Anua Jackiewicz 1 Mosiny. Nagrody prześlem y pocztą,


