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Duchowy pokarm 9  Św. Jó 
zef według Ewangelii ®  Mo
dlitwa © Dostojnicy Kościoła 
Prawosławnego w Radzie Sy
nodalnej Kościoła Polskoka- 
tolickiego •  Piękny Sando
mierz •  Znaczenie ojca w 
rozwoju społeczno-moralnym 
i intelektualnym dziecka •  
„Rodzina”  — dzieciom

Bóg przeznaczył Józefa, mę

ża sprawiedliwego, Bogurodzi

cy'Maryi za oblubieńca, a jako 

wiernego słiigę uczynił go opie

kunem swego Syna Jedno- 

rodzonego Jezusa Chrystusa. 

, Józef uczynił tak, jak mu 

polecił anioł Pański i wziął 

swą żonę do siebie, lecz nie 

zbliżał się do niej, aż porodziła 

syna; i nadał Mu imię Jezus”
(Mt 1,24-25).

Z ewangelii dowiadujemy się 

także, że Józef był cieślą i że 

Jezus odziedziczył po nim ten 

zawód. Móiuiono o Jezusie: 

..Czyż nie jest to cieśla... 

(Mk 6, 3), „Czyż nie jest to 

syn cieśli? (Mt 13, 55)



CZW ARTA NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU

Czytanie z Listu św. Pawła Apostola do Galatów (4,22— 31)

W y bowiem, bracia, jesteście wezwani ku wolności, byle- 
byście tylko tej wolności, nie obrócili na podnietę dla ciała, 
ale na usługę wzajemną przez miłość Ducha. Bo cały Zakon 
m iłował bliźniego twego jako siebie samego. A jeśli jeden dru
giego kąsacie i jecie, baczcie', aby jeden drugiego nie pożarł. 
Powiadam więc: według ducha postępujcie, a pożądliwościom 
ciała nie ulegajcie. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a 
duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, 
abyście nie czynili, cokolwiek chcecie. Jeśli duch wami kieruje, 
nie jesteście pod Zakonem A jawne są uczynki ciała, takie jak 
porubstwo, nieczystość, bezwstyd, rozpusta, bałwochwalstwo, 
gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, 
odstępstwa, zazdrości, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym 
podobne; o których mówię wam, jak  i przedtem mówiłem, że 
ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają Królestwa Bożego nie 
dostąpią. A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój cierpli
wość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, w ier
ność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciw takim  nie 
ma Zakonu. A  ci, którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowa
li wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy du
chem, według ducha też i postępujemy. Nie będziemy chciwi 
próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i zazdroszcząc sobie 
nawzajem.

Ewangelia według św Jana (6,1— 15)

Onego czasu: Oddalił się Jezus za Morze Galilejskie, czy 
Tyberiadzkie. I szła za N im  rzesza wielka, bo widzieli cuda, 
które czynił nad chorymi. Wszedł tedy Jezus na górę i usiadł 
tam z uczniam i swymi. A  zbliżała się Pascha, dzień święty 
żydowski. I gdy Jezus wzniósł oczy i ujrzał, że w ielka rzesza 
idzie ku Niemu, rzekł do Filipa: Skąd kupim y chleba, żeby 
ci posilić się mogli? A m ów ii Tt>, doświadczając go, bo sam 
wiedział, co m iał uczynić. Odpowiedział M u F ilip : Za dwieście 
denarów nie starczy dla nich chleba, by każdy z nich choć 
trochę otrzymał. Rzekł M u jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat 
Szymona Piotra:. Jest tu jedno pacholę, które ma pięć chle
bów jęczmiennych i dwie ryby, ale cóż to jest na tak wielu? 
Rzekł tedy Jezus: Każcie ludziom usiąść. A  było dużo trawy na 
onym miejscu. I tak usiadło mężczyzn około pięciu tysięcy. 
W ziął tedy Jezus chleby i dzięki uczyniwszy rozdał siedzą
cym; podobnie i z ryb ile chcieli. A gdy się nasycili, rzekł do 
uczniów swoich: Zbierzcie pozostałe ułamki, aby się nie zmar
nowały. Zebrali tedy i z pięciu chlebów jęczmiennych napeł
n ili dwanaście koszów ułomkam i, pozostałymi po tych, którzy 
jedli. A ludzie ow i, w idząc cud, który uczynił Jezus, m ów ili: 
Prawdziw ie jest to prorok, który m ia ł przyjść na świat. A 
Jezus poznawszy, że zamierzali przyjść, aby go porwać i uczy
nić królem, oddalił się znowu sam jeden na górę.

DUCHOWY POKARM
W nieustannym zmaganiu się z własną słabością ducha i ciała, 

chrześcijanie nie dość wyraźnie lub w ogóle nie uśw iadam iają sobie 
mocy jaka zawarta jest w pokarmie, który daje nam Jezus. Cud 
rozmnożenia chleba, opisany w dzisiejszej ewangelii mszalnej, w 
łączności z mową eucharystyczną Jezusa, pozwala nam lepiej zrozu
mieć i docenić wartość Kom unii świętej — duchowego pokarmu 
chrześcijan.

Tłumy ludzi szły za Jezusem, „bo w idziały znaki, które uczynił na 
tych, którzy chorowali”. Znajdowali się na pustkowiu, z dala od 
osiedli, gdzie można było coś kupić do zjedzenia. Jezus ogarnął 
wzrokiem kilkutysięczny tłum  ludzi. W iedział, że nadeszła chwila, 
by wyjaw ić zamiar ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Znał 
również psychikę człowieka, któremu trudno uwierzyć w  prawdy 
niezrozumiałe dla umysłu. Cud rozmnożenia chleba m iał więc nie 
tylko nasycić głód słuchaczy Jezusa, ale również, a może przede 
wszystkim wzbudzić przekonanie, że Ten, który pięcioma bochenkami 
chleba i dwiema rybkami nakarm ił kilka tysięcy ludzi może dać 
chleb, którym jest Jego własne Ciało. Słuchacze Jezusa zaskoczeni 
cudownym rozmnożeniem chleba wyciągnęli prawidłowy wniosek: 
„Ten prawdziw ie jest Prorokiem, który m ia ł przyjść na św iat”. Nie
porozumienie polegało na tym, że oni wyobrażali sobie tego Proroka 
jako króla, który pokona nieprzyjacielskie wojska. Błędne pojęcie
o Mesjaszu nie zostało jeszcze sprostowane. Dramatyczne rozczaro
wanie spotkało tłum. gdy następnego dnia znaleźli Jezusa, „który po
znał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go ogłosić królem, sam usu

nął się znów na górę”. Uwielbiany za cudowne rozmnożenia Prorok, 
zamiast stanąć na czele narodu i zrobić porządek w  kraju, wygłosił 
przemówienie, w którym znalazły się takie zdania: „Troszczcie się 
nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a któ
ry wam da Syn Człowieczy”. „Jam  jest chleb życia”. „Chlebem, 
który ja  dam, jest moje ciało za życie św iata”. „Jeżeli nie będziecie 
spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krw i Jego, nie 
będziecie mieć życia w sobe. Kto pożywa moje ciało i pije moją 
krew, ma życig wieczne, a Ja  go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. J a 
ka była reakcja tych, którzy słuchali tej mowy? „Odtąd wielu ucz- - 
niów Jego odpadło i ju ż  z N im  nie chodzili-’. A  kiedy Jezus zwrócił 
się do Dwunastu z pytaniem: „Czy i wy chcecie odejść?” odpowie
dział Szymon Piotr: „Panie, do kogoż pójdziemy? Słowa żywota 
wiecznego masz. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 
Boga” .

Jaka jest nasza reakcja na prawdy zawarte w eucharystycznej mo
wie Jezusa? Jedni stanowczo odchodzą powtarzając słowa: „Trudna 
jest ta mowa. K tóż jej może słuchać”. Drudzy jak  Szymon Piotr 
mów ią do Jezusa: „Słowa życia wiecznego masz” i pozostają mocno 
wierząc. Inn i, a jest ich większość, nie odchodzą od Jezusa, nazy
w a ją się chrześcijanami, lecz nie traktu ją na serio prawdy o Chlebie 
życia, którym jest Ciało Jezusa. Dla nich zresztą również wiele in 
nych prawd w iary jest „mową” nie m ającą absolutnie żadnego wpły
wu na życie. Czyż nie do nich odnoszą się słowa księgi Apokalipsy 
św. Jana: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący jesteś. Obyś 
był zimny albo gorący! A  tak, skoro jesteś letni i ni gorący, ni 
zimny, mam  cię wyrzucić z mych ust: Bo mówisz jestem bogaty 
i wzbogaciłem się i" niczego m i nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty 
jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi”. We Mszy 
uczestniczymy z letnim  sercem. Słowa Jezusa: „Bierzcie i jedźcie, 
to jest Ciało Moje” nie wyw ierają na nas większego wrażenia. Cza
sem, a może tylko około Wielkanocy spożywamy Ciało Pańskie, trak
tując to jego zwyczaj, który trzeba spełnić, by mieć święty spokój. 
Dla niektórych Kom unia św. wielkanocna z nieszczęsną kartką, obo
w iązkową w niektórych parafiach, jest obrzędem uprawniającym  do 
pogrzebu kościelnego. Cieszy serce w idok tłum u zgromadzonego na 
Mszy świętej, lecz smuci, kiedy okazuje się, że obecność w kościele 
liczniejszej n iż zwykle liczby „wiernych” spowodowana jest chęcią 
otrzymania darów przesyłanych z zagranicy. Nie wiele wysiłku trze
ba, by dostrzec bliskie podobieństwo między tłumem oblegającym 
Jezusa, który cudownie rozmnożył chleb i uzdraw iał chorych, a tymi 
„wiernym i”, którzy z pobudek korzyści doczesnych przychodzą do 
kościoła. Kościół traktowany jest często jak  Jezus — „Prorok, który 
m iał p r z y jś c ia  św iat”. Nadzieja na odbudowanie ziemskiego kró
lestwa za pośrednictwem Mesjasza — Kościoła ciągle jeszcze trwa. 
Trzeba nieustannie przypominać słowa Jezusa: „Królestwo moje nie 
jest z tego świata” . On daje nam chleb służący do osiągnięcia życia 
wiecznego.

„Jezus w ięc w z ią ł ch leby  i odm ów ił dz iękczyn ien ie , rozda ł s iedzącym ; po 

dobn ie uczyn ił i z rybam i rozda jąc  ty le, Uo k io  chc ia ł’1 ( j  6,15)

Chleb cudownie rozmnożony przez Jezusa jest źródłem siły dla 
ciała. Chleb obiecany w mowie eucharystycznej jest źródłem siły 
dla ducha. Chleb codzienny jest niezbędny do życia doczesnego. 
Chleb eucharystyczny — Ciało Chrystusa — jest konieczny do życia 
wiecznego. Jesteśmy duchowo niedożywieni i dlatego brak nam sil 
do spełniania Bożych przykazań. Komunia św. jest pokarmem da
jącym życie wieczne.

W ielu wiernych w okresie wielkanocnym przystąpi do Kom unii 
świętej. Daj Boże, by wszyscy zrozumieli, że nie chodzi o tradycję, 
lecz o życie, życie wieczne. Jezus zna potrzeby naszego ciała i w tym 
celu, by je -zaspokoić, uczynił cud rozmnożenia chleba, lecz zawsze 
na pierwszym miejscu stawiał zaspokojenie potrzeb naszego ducha 
spragnionego życia wiecznego.

Ks. K A Z IM IE R Z  FONFARA
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Św. Józef

według

Ewangelii

Kult św. Józefa, jako oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny i opiekuna 
Syna Bożego, ma bardzo dawną trady
cję. W Kościele wschodnim oddawano 
mu cześć (w okresie oktawy Bożego Na
rodzenia) już w VIII wieku. Natomiast 
na Zachodzie jego kult rozwinął się 
znacznie później i początkowo związa
ny był z różnymi datami. Dopiero w 
XV wieku święto jego ustalone zostajo 
na dzień 19 marca.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, 
że Ewangelie niewiele mówią o tym, 
który jako dziewiczy małżonek Maryi 
oraz żywiciel i wychowawca Jezusa 
Chrystusa, odegrał znaczną rolę w dzie
jach odkupienia. Poświęcają mu bo
wiem zaledwie kilka zdań, znajdują
cych się w początkowych rozdziałach 
ksiąg św. Mateusza i św. Łukasza. Nie 
należy się więc dziwić, że wyznawcy 
Chrystusa nie wiedzą zbyt wiele o Jego 
opiekunie.

*
* *

Pierwszą wzm iankę o św. Józefie spotyka
my w ewangelii Mateusza, który przytaczając 
genealogię Chrystusa, stwierdza: „Jakub był 
ojcem Józefa, męża M arii, z której narodził 
się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16). Ro
dowody m iały u Izraelitów  wielkie znaczenie 
ze względu na oczekiwanie Mesjasza, który 
m ia ł się narodzić z rodu Dawida. Niewiasty 
wymieniane w nich były raczej wyjątkowo. 
A ponieważ Józef nie był fizycznym, lecz 
tylko legalnym ojcem Zbawiciela — 
świadczą o tym wyraźnie słowa: „A Jezus,... 
był jak  mniemano, synem Józefa” (Łk 3,23)
— zachodziła konieczność wymienienia Maryi, 
przez którą Jezus pochodził z rodu Dawida.

Małżeństwo u Żydów opierało się na dwóch 
aktach: zaręczynach, po których narzeczeni 
uważani byli za małżonków oraz wprowa
dzeniu oblubienicy do domu oblubieńca. D la
tego — w oparciu o panujące w Palestynie 
zwyczaje — mógł Ewangelista napisać: „Bóg 
posłał anioła Gabriela do miasta galilejskie
go zwanego Nazaret, do panny poślubionej 
mężowi, któremu było na im ię Józef, z domu 
Dawidowego, a pannie było na im ię M aryja’: 
(Łk 1,26—27). Tak więc w chwili zwiastowa
nia Józef był prawnym małżonkiem  Maryi. 
Ona jednak — co wynika z jej rozmowy . 
aniołem — była dziewicą.

Jednak przed uroczystym wprowadzeniem 
oblubienicy do swego domu, nastąpiła w ży
ciu św. Józefa najboleśniejsza chwila. Jak 
bowiem relacjonuje Ewangelista, .,gdy.

Maryja, została poślubiona Józefowi, okazało 
się, że zanim się zeszli, była brzemienna z 
Ducha Świętego. A Józef, m ąż jej, będąc 
prawym i nie chcąc jej zniesławić, m iał za
m iar potajemnie ją  opuścić” (Mt 1,18— 19). 
Łatwo sobie wyobrazić ból i udrękę świętego 
Oblubieńca i straszliwą alternatywę, w  któ
rej go to odkrycie stawiało; zaręczyny uwa
żane były u Żydów na zobowiązanie nieod
wołalne. Stąd też narzeczona, która sprzenie
wierzyła się swemu oblubieńcowi, podlegała 
karze śmierci przez ukamienowanie, tak jak 
niewierna żona. On zaś był całkowicie prze
konany o jej niewinności. Szukał więc Józef 
drogi wyjścia z tej ciężkiej sytuacji, zaś je*, 
dynie możliwym rozwiązaniem wydawało 
m u się dać Maryi (prawnie dozwolony) list 
rozwodowy i potajemnie ją  o.puścić.

Wówczas nastąpiło coś, co całkowicie zm ie
niło zamierzony przez Józefa bieg wypadków. 
Bo „gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu 
się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, 
synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Maryi, 
żony swojej, albowiem to, co się w niej po
częło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna 
i nadasz m u im ię Jezus” (Mt 1,20— 21). Tak 
więc w  ostatniej chw ili nadeszła pomoc od 
Boga i wszystko się wyjaśniło.

Obecnie nie wolno było dłużej zwlekać. 
Toteż, „gdy Józef obudził się ze snu uczynił 
tak, jak  m u rozkazał anioł Pański i przyją’ 
żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki 
nie powiła syna” (Mt 1.24— 25). Przyjęcie 
Maryi do domu oblubieńca odbyło się nie
zwłocznie, z zachowaniem przepisów prawa 
Mojżeszowego i zwyczajów lokalnych. Gody 
weselne trwały zapewne siedem dni, zaś w 
czasie ich trwania były ofiary i orszak pa
nieński z płonącymi lam pam i i m irtowymi 
gałązkam i w ręku. Nic nie odróżniało Maryi 
i Józefa od innych nowożeńców. Również 
..nikt prócz nich samych nie domyślał się, : 
w wyrokach Bożych celem małżeństwa tego 
było zgotowanie kolebki Mesjaszowi i zapew
nienie Synowi i Matce opieki męża, który 
wobec prawa był tej ostatniej małżonkiem, 
a tamtego ojcem... Józef zrozumiał to swoje 
zadanie; czuł się stróżem i opiekunem tej 
dwojakiej świętej niemocy, pieczy jego zle
conej : dziewictwa m ałżonki swej i niemo
wlęctwa Tego, który m ia ł się z niej naro
dzić” (Didon: „Jezus Chrystus”, tom I str. 
131).

Również zrządzenie Opatrzności sprowa
dziło ich w odpowiedniej chwili do miejsca, 
gdzie według przepowiedni proroków m iał się 
Chrystus narodzić. Bowiem w  cesarstwie 
rzymskim zarządzony został powszechny spis 
ludności. „Szli więc wszyscy do spisu, każdy 
do miasta swego” (Łk 2,3), skąd wywodziła 
się jego rodzina. Dlatego „poszedł... i Józef 
z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do 
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dla
tego że był z domu i rodu Dawida, aby b’-

spisany wraz z Maryją, poślubioną sobie m a ł
żonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, 
nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła 
syna swego pierworodnego, i ow inęła go w 
pieluszki i położyła go w  żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie” 
(Łk 2,4—7).

Pierwszymi czcicielami Boga wcielonego 
nie byli możni tego świata, lecz ubodzy bet
lejemscy pasterze, „trzymający nocne straże 
nad stadem swoim” (Łk 2,8). Oni też, gdy 
na polecenie anioła przybyli oddać hołd na
rodzonemu Zbawicielowi, spotkali tam  opie
kuna świętej Rodziny. Bowiem „znaleźli 
Maryję i Józefa oraz niemowlątko leżące w 
żłobie” (Łk 2,16). Józef nie tylko opiekował 
się M aryją i Dzieciątkiem, ale wykonywał 
również inne obowiązki, przysłusujące mu 
jako legalnemu ojcu. Dlatego „gdy m inęło 
osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy na
dano m u  im ię Jezus” (Łk 2,21). Jak  wynika 
z innej Ewangelii (Mt l,25b), dokonał tego 
Józef.

Czterdziestego dnia- po narodzeniu wyru
szył Józef z najdroższymi m u osobami do 
świątyni jerozolimskiej, aby dokonać ofiaro
wania Jezusa. Czytamy bowiem w Ewangelii: 
„Gdy m inęły dni oczyszczenia... według za
konu Mojżeszowego, przywiedli je do Jero
zolimy, aby je stawić przed Panem” (Łk 2,22). 
Udał się Józef wraz z n im i, by w czasie 
krótkiej podróży opiekować się M aryją i Je 
zusem, oraz by być świadkiem wszystkiego, 
co się tam  wydarzyło.

Ale opieka i pomoc ze strony Józefa ko
nieczna była Dziecięciu i jego matce jeszcze 
bardziej, gdy po pokłonie Mędrców ze Wscho
du groziło M u śmiertelne niebezpieczeństwo 
ze strony króla Heroda. Lecz i wówczas 
przyszło ostrzeżenie od Boga. Bo „anioł P ań
ski ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: 
Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź 
do Egiptu,... albowiem Herod będzie poszu
kiwał dziecięcia, aby je zgładzić” (Mt 2,13). 
Również i tym razem Józef nie zwlekał z 
wypełnieniem Bożego polecenia. Bowiem 
„wstał... i w ziął dziecię oraz matkę jego w 
nocy, i udał się do Egiptu” (Mt 2,14), gdzie 
przebywał aż do śmierci Heroda. Wówczas 
raz jeszcze otrzymał Józef pouczenie z nieba, 
zawarte w  słowach: „Wstań, weź dziecię oraz 
matkę jego i idż do ziemi izraelskiej, zmarli 
bowiem ci, którzy nastawali na życie dzie
cięcia” (Mt 2,20). Przybywszy zaś do ziemi 
żydowskiej, chciał może Józef osiąść w ro
dzinnym Betlejem. Lecz „gdy usłyszał, że 
Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, 
Herodzie, bał się tam iść” (Mt 2,22). Uznał 
widocznie, że roztropniej będzie nie osiedlać 
się pod w ładzą tego tyrana, który wdał się 
całkowicie w  swego poprzednika. Lepiej 
działo się w Galilei, gdzie tetrarchą był dru
gi syn Heroda, bardziej ludzki Antypas. 
W ięc „ostrzeżony we śnie udał się w  strony 
Galilei. A przyszedłszy tam. zamieszkał w 
mieście zwanym Nazaret” (Mt 2,22b— 23a). 
Tutaj rozpoczyna się blisko trzydziestoletnie 
ukryte życie Jezusa, będące przygotowaniem 
do publicznej działalności.

Z tego okresu przytacza św. Łukasz jesz
cze jedno wydarzenie, w którym — chociaż 
nie po im ieniu — wspomniany jest Józef. 
Pisze bowiem, że Maryja i Józef „chodził 
co roku do Jerozolimy na święto Paschy. 
I gdy (Jezus) m iał lat dwanaście, poszli do 
Jerozolimy na to święto” (Łk 2,41— 42). Jest 
to już ostatnia wzm ianka o św. Józefie na 
kartach Ewangelii. Jezus był dorosły i opieka 
nie była m u  potrzebna.

Ze słów ewangelii przytoczonych w n in ie j
szym opracowaniu wynika niezbicie, że Jó 
zef jest mężem Maryi, dziewiczej M atk i Je 
zusa; że jest On powszechnie uważany za 
ojca Jezusa według ciała, chociaż był tylko 
ojcem według prawa; że pełnił obowiązki 
ojca Jezusa i posiadał ku temu wszelkie pra
wa; że wreszcie był mężem sprawiedliwym, 
a więc ozdobionym licznymi cnotami, co pre
destynowało go do roli opiekuna i żywiciela 
Zbawiciela świata.

Ks. JA N  K t  CZEK
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Stu. Franciszka z Asyżu l
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego

pokoi **■ *■
1 ^abyśmy siali miłość tam gdzie panuje 
* £  .

m enaw ist.ł

' *1 wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;

tyędność, tam gdzie panuje zwątpienie;

iadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

Iświatło, tam gdzie panuje mrok;

fadość tam gdzie panuje smutek.

l i i < 
. i^Spraw, abyśmy mogli

■ . tyle szukać pociechy, co pociechę d aw a& j^

fiBŚgnie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

łiie tyle szukać miłości, co kochać;

dając — otrzymujemy,

zyskujemy przebaczenie,

umierając, rodzimy się do wiecznego życia,

rzez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

#0albowiem 

"wybaczającIŁ"

; er i
U

:!>

M ów  do mnie, Panie...
Mów do mnie, Panie! Bom spragniony Twej mowy, 
Łam ze mną słowa, jakoś chleby łamał,
Gdy Twoje uszy zranił krzyk głodowy,
Co z Ciebie śnił brać sytość — i nie kłamał.

Mów do mnie, Panie! Bo dziwna Twa mowa 
Przez wieki idąc, echem mię dobiegła...
Ja ją chcę taką, iżby piorunowa —
Żary obłąkań miłosnych zażegła!...

Mów do mnie, Panie! Niechaj poznam Mistrza 
Nie z ran, co w boku tkwią... w rękach i głowie... 
Nie, że Mu matką była tu —• Najczystsza...
Nie po łam.aniu chleba — po tym, co mi powie!

Mów do mnie, Panie... Mów z rybackiej łodzi...
Śród rozszalałej burzy... morskich wałów...
Głos Twój wzejdzie nade mną... Przebóg! Wschodzi! 
Już słyszę pienia naziemskich chorałów...

Więc mów... mów Panie! Ja z Twej mowy, Chryste, 
Nie zaprzepaszczę nic... i nie uronię!
W nią się z jcrólewska... jako we wzorzyste 
Oblecze szaty duch mój — i zapłonie!...

ANTONI SZANDLEROWSKI

Psalmista często porównuje Boga do 
twierdzy, skały, opoki, w której człowiek 
znajduje swoje ocalenie:

„Tylko w Bogu szukaj ciszy, 
duszo moja,
albowiem w N im  jest m oja nadzieja, 
tylko On jest m oją opoką 
i ocaleniem moim, 
i twierdzą moją,
i dlatego nigdy się nie zachwieję.
Bóg jest moim  zbawieniem, 
m oją chwalą
i m oją niewzruszoną skalą.
Ucieczka m oja jest w Bogu.
Ufaj w każdym czasie,
o ludu!
Wytrząśnijcie przed N im  swoje serce, 
Bóg jest ucieczką naszą” (Ps 62,6—9)

(tłum. R. Brandstaettera)

Jednak dla wielu ludzi modlitwa jest stratą 
czasu. Łatwo ulegają chęci przyjmowania za 
ważniejsze wciąż czegoś innego i przedkłada
nia tego nad modlitwę. Są i tacy, którzy po 
prostu nie um ie ją się modlić. Ale czy ten, 
kto rzadko rozmawia z Bogiem, nauczy się 
modlić?

Jak w inniśmy się modlić i w jak im  duchu, 
pokazuje nam mistrz modlitwy — Jezus 
Chrystus. Na Górze Oliwnej w przeddzień 
męki wezwał On uczniów: „Módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie”. Następnie oddalił 
się od nich, upadł na kolana i modlił się: 
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten 
kielich. Jednak nie m oja wola, lecz Twoja 
niech się stanie” (Łk 22,39). Tak powinniśmy 
się modlić.

Bóg wysłuchuje nas zawsze; często jednak 
spełnia nasze prośby inaczej, niż tego ocze
kujemy, wie bowiem lepiej od nas, co jest 
dla nas dobre. Dlatego też nasza modlitwa 
powinna być pełna ufności.

„Jednak większość ludzi, którzy zaczynają 
się modlić znalazłszy się w jakimś nieszczęś
ciu, zapomina o czymś absolutnie decydują
cym: o tym mianowicie, że rozpoczynając 
modlitwę wkraczają w świat, gdzie obowią
zują inne prawa niż na ziemi. W łączają się

MODLITWA
oni w pewien proces, którego wynik jest 
niepewny. Kontaktu ją się z Bogiem nie w ie
dząc, co to znaczy, że muszą przy tym sami 
koniecznie coś wnieść: wiarę. B łagają i pro
szą, lecz w iary nie m ają. Ukradkiem narzu
cają Bogu swoją wolę i tym właśnie zdra
dzają, że nie wierzą. Co natomiast zdarza 
się, gdy człowiek modli się z w iarą? W idzi 
on Boga, Jego rzeczywistość, Jego głębszy i 
szerszy wgląd w sprawy, Jego lepszą wiedzę, 
Jego miłość. Kto modli się z wiarą, poddaje 
siebie i swój los Bogu. Wznosi on wprawdzie 
również błaganie, ale nigdy nie traci przy 
tym z oczu Boga’’ (E. Kirchgassner, Habt- 
glauben an mich).

Modlitwa — tak mówi się zazwyczaj — to 
rozmowa z Bogiem. Ta rozmowa wygląda 
jednak często tak, że kieruje się ku Niemu 
formuły przyswojone w dzieciństwie. Nie 
jest to jednak prawdziwa rozmowa; samemu 
nie bierze się w niej udziału i dlatego usta 
mogą mówić, ale bez duchowego współucze
stnictwa w tym, co się mówi.

Nawet wówczas, gdy wyrosło się już z 
modlitw dziecięcych, gdy faktycznie próbuje 
się znaleźć w kontakcie z Bogiem własne sło
wa, często bywa tak, że w m iarę upływu 
czasu stają się one znowu pozbawionymi ży
cia formułam i. M odlitwa nasza powinna być 
zawsze czymś aktualnym, nigdy szablonem.

Jednym z najważniejszych warunków uda
nej modlitwy jest nasze uprzednie skupienie 
się. Skupiać znaczy jednoczyć coś w jednym 
punkcie. Punktem tym początkowo jestem 
ja, sam modlący się, to znaczy musimy do
trzeć do siebie samych. Modlenie się nazywa
no również „spotkaniem z Bogiem” ; jeśli to 
ma być spotkanie, musimy przede wszystkim 
„być obecni”, aby On mógł nas spotkać. Po
wiadamy: jesteśmy „rozproszeni”. Skupienie 
winno sprowadzić nas z powrotem do siebie 
z tego rozproszenia.

Gdy już osiągnęliśmy ten stan, nie ma 
właściwie żadnych przeszkód, abyśmy rozpo
częli modlitwę.

Najważniejszym rodzajem modlitwy jest 
uwielbienie. Modlenie się to w pierwszym 
rzędzie uwielbienie Boga, chwalenie Go.

Inną  treścią modlitwy byłoby dziękczynie
nie. Przede wszystkim podziękowanie za to, 
że Bóg istnieje. Następnie oczywiście rów 
nież podziękowanie za dobroć i pomoc, któ
rej sami doświadczaliśmy od Boga.

Dopiero wówczas rozpoczynamy nasze 
prośby. Często słyszy się zarzuty przeciw 
modlitwie b łagalne j: Bezcelowe jest przecież 
proszenie Boga o coś; On przecież wie wszy
stko, a więc również to, czego nam potrzeba 
i o co chcielibyśmy Go prosić.

Zapewne Bóg wie wTszystko. Jednak chce, 
abyśmy prosili Go o to, czego potrzebujemy. 
„Proście, a będzie wam dane; (...) Albowiem  
każdy, kto prosi otrzymuje” (Mt 7, 7— 8). 
Prawdopodobnie Bóg chce uświadomić lu 
dziom poprzez modlitwę, że są oni Jego 
stworzeniami i nie m ają podstaw do wyno
szenia się. Człowiek nie modli się, aby Bóg 
przypomniał sobie o nim, lecz by on sam 
pam iętał o Bogu.

Abyśmy jednak mogli się modlić, musimy 
wciąż czytać i radzić się Pisma świętego. 
Chodzi tu przede wszystkim o czytanie wsłu
chujące i modlitewne. Bóg przemawia do nas 
między innym i w  Piśmie świętym. Modlitwa 
stanowi naszą odpowiedź.

W liście do Rzymian (8,26) czytamy: „Po
dobnie także Duch przychodzi z pomocą na
szej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak  trzeba, sam Duch przyczynia 
się za nam i w błaganiach, których nie moż
na wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiary Ducha”.

A więc w naszej modlitw ie musi nas 
wesprzeć Duch Boży. Bez niego nie wiemy 
właściwie nawet, jak mamy się modlić. D la 
tego też w  wielu miejscach Pisma świętego 
czytamy: „Módlcie się w Duchu Świętym”.

M AREK  AM BROŻY
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T wórca 
państwa 

kościelnego
Od połowy V wieku nie spotykamy 

na Zachodzie wybitniejszych indywi
dualności w dziedzinie piśmiennictwa 
kościelnego. Nie było to dziełem przy
padku. Zaszły bowiem wówczas zasad
nicze zmiany polityczne i kulturalne, 
uniemożliwiające wszelką pracę twór
czą. Ponadto najważniejsze problemy 
dogmatyczne już wtedy były rozwiąza

ne. Dlatego w wieku VI coraz rzadziej 
spotykamy się z oryginalnymi próbami 
myśli teologicznej. Natomiast ówcześni 
pisarze kościelni dbali raczej o wierne 
przekazanie potomnym dorobku daw
nych Ojców.

Pisarzem tego okresu był — ostatni 
z czterech „wielkich Ojców” Kościoła 
Zachodniego — św. Grzegorz zwany 
Wielkim. Jego życiu i działalności po
święcone jest niniejsze opracowanie.

Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 
540 i pochodził ze starej rodziny senatorskiej. 
Ojcem jego był Patrycjusz Gordian. Zdobył 
wykształcenie prawnicze. Zachęcony przez 
matkę, studiował również dzieła łacińskich 
Ojców Kościoła. W  latach 572— 573 piasto
wał wysoki urząd świecki — był prefektem 
Rzymu.

Za namową matki, która wybrała życie 
klasztorne, po śmierci ojca (575 r.) również 
Grzegorz zerwał ze światem. Sprzedał o
dziedziczone posiadłości i ufundował sześć 
klasztorów na Sycylii a jeden w Rzymie. 
W tym ostatnim sam zamieszkał i żył w nim  
według reguły benedyktyńskiej. Tutaj wy
święcony został na diakona. Następnie (w 
latach 579—585) pełnił obowiązki apokryzja- 
riusza czyli legalata papieża Pelagiusza II, na 
dworze cesarskim w Konstantynopolu. Po 
powrocie do Rzymu był opatem w  klasztorze 
św. Andrzeja.

W roku 590 (po śmierci Pelagiusza) został 
Grzegorz przez senat, duchowieństwo i lud 
wybrany biskupem Rzymu. Godności tej nie 
chciał jednak przyjąć i przez kilka dni 
ukrywał się za miastem. Nie zachęcały go 
do tego panujące warunki. Po wylewie Tyb- 
ru, Ita lię pustoszy głód i zaraza. Od północy 
napierało germańskie plemię Longobardów i 
zagrażało Rzymowi. Mediolańska prowincja 
kościelna trwała jeszcze w  arianiźm ie. Pogor
szeniu uległy stosunki między Rzymem a pa
triarchą w Konstantynopolu, co z czasem do
prowadziło do tzw „wielkiej schizmy” Koś
cioła Wschodniego.

Po wstąpieniu na tron biskupi, starał się 
Grzegorz zapewnić Ita lii pokój. Doprowadził 
więc do porozumienia z Longobardami, na 
warunkach dla papiestwa bardzo korzyst
nych. Wprawdzie w roku 593 złożył im  
znaczny okup (czym skłonił najeźdźców do 
przerwania oblężenia Rzymu) oraz pozwolił 
zatrzymać na własność tereny dotychczas 
zdobyte, ale dało m u to okazję do wystąpie
nia w roli suwerennego władcy. Jak  pisze 
wybitny patrolog rzymskokatolicki, Grzegorz 
„uczynił siebie politycznym zwierzchnikiem 
miasta, co milcząc uznano i utorował drogę 
świeckiemu panowaniu papieży” (G. Rau- 
schen: Zarys patrologii —  Poznań 1929, str. 
366). Zarodkiem tego państwa stał się Rzym 
i okolica. Jego twórca nazwał je „patroci- 
nium  pauperum” (dziedzictwem ubogich), 
gdyż dochody z niego płynące służyły po
czątkowo ludziom biednym. Następcy jego 
zm ienili jednak tę nazwę na „patrocinium 
sancti Petri” (dziedzictwo św. Piotra), cho
ciaż można mieć wątpliwości, czy św. Piotr 
pozostawił po sobie majątek. Od tej pory 
uzyskiwane dochody szły na podniesienie po
wagi i potęgi papiestwa i samego państwa 
kościelnego.

Zapoczątkował także Grzegorz proces cen
tralizacji Kościoła Zachodniego, podzielonego 
dotychczas na kilkanaście niezależnych Koś
ciołów krajowych. Pomocą w  walce z metro
politam i byli mu zakonnicy benedyktyńscy, 
których m ianował biskupami i jako m isjo
narzy bezwzględnie m u podporządkowanych 
wysyłał do różnych krajów. W  ten sposób 
doszło do chrystianizacji Anglii, dokąd — na 
prośbę króla Anglosasów, Etelberta — wysłał 
Grzegorz opata Augustyna wraz z 40 m n i
chami. On też ochrzcił władcę Anglii i zało
żył arcybiskupstwo w  Canterbury, które sta
ło się ośrodkiem pracy misyjnej.

Warto też zwrócić uwagę na stanowisko 
Grzegorza w sporze z patriarchą bizantyj
skim, Janem  Postnikiem, który —  zgodnie z 
uchwałam i soborów ekumenicznych w Kon
stantynopolu (381) i w Chalcedonie (451) — 
posługiwał się tytułem „patriarchy ekume
nicznego”. Chodziło tu o zwierzchnictwo nad 
patriarchatam i: aleksandryjskim, antiocheń-

dokończenie na str. 6

O

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 1,2,1

r z e jako ich miejsca centralne, na których biskupi i kapła
ni odprawiali Mszę św. i przy których odprawiano i inne 
nabożeństwa, poczęto przyozdabiać i obudowywać, oraz ich 
budowę i konserwację jak  również oddawanie ich do posługi 
kultowej, obwarowywać wielu przepisami, których prze
strzegania pilnie strzeżono. Przepych zaś i mnogość budowa
nych w świątyniach ołtarzy w sposób zasadniczy sprowadzać 
poczęła na tory prostoty i centralności z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa -* reformacja. I I  sobór watykański w dużej 
mierze poszedł też w tym zakresie po lin ii: zmniejszania 
ilości ołtarzy w kościele, a przede wszystkim uczynienia 
z głównego ołtarza właśnie centralnego w świątyni miejsca, 
miejsca przede wszystkim składania Ofiary Mszy św.

W Kościele RzjTnskokatolickim wyróżnia się ołtarz: stały 
i przenośny. Ołtarz stały to kamienny lub drewniany prosto
kątny „stół”, w którego płycie części środkowej jest wmon
towana, zawierająca relikwie męczenników, mensa, jakby 
mniejsza płyta stołu, stanowiąca z całym ołtarzem jedną ca
łość i będąca jakby grobem ołtarzowym. Ołtarz przenośny to 
nieduża płyta ołtarza, w której znajduje się niewielki re
likw iarz (->- portatyl) z cząstką świętych relikwi, którego to 
ołtarza używa się w  przypadku odprawiania Mszy św. poza 
kościołami, np. Mszy polowej, itp., albo w  kaplicach domo
wych, czy w kościołach i na ołtarzach jeszcze nie konsekro
wanych, czy na ołtarzu jeszcze nie konsekrowanym, stawia
jąc go na n im  i na n im  (tj. portatylu) umieszczając dary 
ofiarne: chleb i wino, które zostaną w  czasie Przeistoczenia 
przemienione w  swojej substancji w Ciało i Krew Pana Je
zusa. W  Kościołach Katolickich konsekracji ołtarza dokonuje 
tylko -*■ biskup. Ołtarz powinien być przykryty trzema — 
obrusami, powinien na nim  stać krzyż z wizerunkiem Jezusa 
Chrystusa i świece. Współcześnie zostały znacznie przepisy 
dotyczące ołtarza również ułagodzone i uproszczone. Również

w opracowaniu bpa M. RODEGO

przepisy dotyczące stylu, struktury, jak  i wyposażenia oraz 
przyozdobienia ołtarza, czy ołtarzy, są w różnych Kościołach 
i w różnych religiach zróżnicowane.

Omoforion — (gr. =  naramiennik) —  to jedna z części litu r
gicznego stroju, którą wpierw cesarze bizantyjscy a potem 
za ich zgodą patriarchowie posyłali względnie wręczali no
wo m ianowanym metropolitom, następnie i obecnie otrzy
m u ją  ją  biskupi Kościoła Wschodniego przy ich konsekracji. 
O m o f o r i o n  jest to wstęga, taśma, szarfa, ozdobiona 
krzyżami, nakładana na oba ram iona biskupa, a jej końce 
sięgają kolan; omoforion. jest podobny do ■ paliusza, któ
ry w Kościele Zachodnim, Łacińskim  (Rzymskokatolickim), 
noszą najwyżsi dostojnicy: papież, metropolici, arcybiskupi 
i niektórzy — właśnie wyróżnieni — biskupi.

Onanizm  — to niezgodne z zasadami moralności chrześci
jańskiej, katolickiej — życie seksualne małżeńskie lub i in 
dywidualne; czyny te są -* grzechem. Termin ten ma zw ią
zek z bib lijnym  Onanem, o którym piszą Księga Rodzaju 
X X X V III ,  9— 10 (-» B iblia; masturbacja; samogwałt).

Oneiromancja — (gr. ónejros =  sen; manteja =  wróżenie, 
przepowiadanie) — jest zabobonnym przepowiadaniem przy
szłości na podstawie tłumaczenia snów.

Onomasticon urbium  et locorum Sanctae Scripturae seu L i
ber de Locis heraicis, to jest łaciński tytuł pierwszej geo
grafii b iblijnej, a po polsku tytuł ten brzmi: Onomastykon 
czyli Słownik — zbiór-zestaw imion, nazw, z krótk im i o nich 
informacjami — w  tym przypadku * (miast i miejsc Pisma 
świętego albo Księga o miejscowościach hebrajskich). Auto
rem tej geografii biblijnej jest -*■ Euzebiusz z Cezarei
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dokończenie ze sfr. 5
skim i jerozolimskim. W  odpowiedzi na to 
Grzegorz nie tw ierdził bynajmniej, że przy
sługuje mu wyłączne zwierzchnictwo nad 
całym chrześcijaństwem. Pisał bnwiem: „Nie
chaj żaden z moich następców nie pragnie 
używać tytułu „ekumeniczny”, bo jeśli który
kolwiek z patriarchów przywłaszcza sobie ty
tuł powszechnego, tym  samym godność (te
go) patriarchy nie zasługuje na zaufanie. 
Przeto niech chrześcijanie dalecy będą od 
pragnień przywłaszczania sobie takiego tytu
łu, który rodzi nieufność do ich współbraci” 
(List 5). W ynika z tego, że Grzegorz uważał 
się tylko za jednego z pięciu patriarchów 
ówczesnego Kościoła powszechnego.

Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. Kościół za-« 
liczył go (obok Ambrożego, H ieronima i 
Augustyna) do wielkich Ojców Zachodu.

*
4 *

Spuścizna literacka Grzegorza nie jest ani 
zbyt obszerna, ani nie reprezentuje najw yż
szych wartości. Nie zawiera bowiem żadnych 
specjalnych osiągnięć teologicznych. Przecho
wywał on tylko wiernie wszystko, co odzie
dziczył po poprzednikach, zwłaszcza po 
Augustynie, którego obrał za mistrza i prze
wodnika. Wśród dzieł jakie po sobie pozo
stawił, znajdują się:

1. Księga zasad pasterzowania, będąca 
pierwszym podręcznikiem teologii moralnej i 
duszpasterskiej. W czterech jej częściach o
m aw ia: warunki, jak im  musi odpowiadać 
duszpasterz, życie duszpasterza, zasady na
uczania wiernych oraz konieczność rozmyś
lania;

2. W ykład moralności na podstawie księgi 
Joba (35 ksiąg), będący psychologTSzno-asce- 
tycznym komentarzem tej księgi Pisma św, 
Zamieszcza w  nim  objaśnienia historyczne 
i dogmatyczno-moralne;

3. Hom ilie na Ewangelię (40), będące wzo
rem popularnej formy głoszenia Słowa Bo
żego. Połowa z nich, dyktowana przez autora 
podczas choroby, odczytywana była na nabo
żeństwach niedzielnych; pozostałe głosił 
Grzegorz osobiście w różnych świątyniach 
R zym u;

4. Homilie na temat proroctw Ezechiela 
(24), wygłoszone zostały podczas najazdu 
Longobardów na Italię ;

5. Dialogi o życiu i cudach Ojców italskich. 
Jest to zawarty w  czterech księgach zbiór le
gend o różnych świętych, pełen cudowności 
i pouczeń moralnych. W ywarł on olbrzymi 
wpływ na literaturę hagiograficzną okresu 
średniowiecza;

6. Rejestr listów, ułożonych w roczniki we
dług lat pontyfikatu. Oryginał zaginął. N a j
wierniejszy wyciąg — sporządzony przez pa
pieża Hadriana I — pochodzi z V II I  wieku.

Pozostawił Grzegorz swój wkład w dzie
dzinie liturgii, czego dowodem jest „Sacra- 
m entarium ” (mszał) przez niego opracowany. 
Nie da się udowodnić, by choć jeden z przy
pisywanych m u hymnów kościelnych, został 
przez niego ułożony. Według najnowszych 
badań (zob. H. Fros, F. Sowa „Twoje im ię-’, 
Kraków 1976, str. 205) również przypisywa
nie Grzegorzowi reformy śpiewu i muzyki 
kościelnej (zwanej gregoriańską) nie ma uza
sadnienia.

Pod względem językowym dzieła Grzegorza 
nie przedstawiają większej wartości. Nie był 
on zresztą językoznawcą. Oprócz łaciny nie 
znał innego języka, a podczas pobytu w  Kon
stantynopolu nie nauczył się greckiego. Nie 
przywiązywał też większej wagi do szaty ję 
zykowej swoich dziej. Stąd też zaw ierają one 
błędy gramatyczne i składniowe, oraz wiele 
form raczej barbarzyńskich niż łacińskich. 
Wyrazom o ustalonym znaczeniu nadawaj 
nowe pojęcia i tworzył nowe słowa. Chociaż 
gdy chciał, potrafił wyrażać się poprawnie.

Również w nauce zawartej w swoich dzie
łach nie był Grzegorz samodzielny. Bowiem 
od Augustyna przyjął przekonanie, że Bóg 
stworzył aniołów równocześnie ze światem 
fizycznym, a od Dionizego Areopality naukę, 
że dzielą się oni na dziewięć chórów (Hom. 
na Ewang. 2,34). Uznawał również za ważne 
chrzest i święcenia kapłańskie heretyków 
(Rejestr 11,67). zaś biskupów południowej 
Ita lii ganił za to, że chcieli Żydów przymu
sić do przejęcia chrztu (Rejestr 1,47). W  nau
ce o pokucie wspomina o trzech warunkach: 
żalu, spowiedzi i zadośćuczynieniu. Uczył 
również, że cześć obrazów jest dozwolona 
(Rejestr 11,10). Zabraniał jednak dzielenia 
doczesnych szczątków ludzi zmarłych w opi

n ii świętości na relikwie, uważając to za 
świętokradztwo (Rejestr 4,30).

Tak więc Grzegorz nie dokonał niczego 
wielkiego ani w dziedzinie myśli teologicznej, 
ani w  literaturze kościelnej. Stąd też przydo
mek „W ielk i” — nadany przez Kościół Za
chodni — przyznany m u został raczej za 
działalność administracyjno-polityczną, dzięki 
której stworzył podwaliny świeckiego pań
stwa kościelnego.

J. K

Ukazało się drugie wydanie (popra
wione i uzupełnione) książki (powiel.)

bp. prof. dr. Maksymiliana RODE- 
GO pt.:

ZARYS D Z IE JÓ W  M YŚLI F ILO 
ZOFICZNEJ,

stron 411, cena 130 zl.

Nadto są jeszcze do nabycia następują
ce książki autorstwa bp. M. Rodego:

ID EO LO G IA  SPOŁECZNA NOW E
GO TESTAMENTU, tom III.

(Instytucje społeczne. Złote myśli 
społeczne. Konkordacja. Stron 587, 
cena 60 zł. Tomy: I i I I  są wyczer
pane).

F ILO ZO F IA  D Z IE JÓ W  ROZW OJU  
M YŚLI SPOŁECZNEJ. Tom I —
Prastarożytność, stron 551, cena 
80 zł.

F ILO ZOFIA  D Z IE JÓ W  ROZW OJU  
M YŚLI SPOŁECZNEJ. Tom I I  —
Starożytność, stron 515, cena 80 zł.

Książki te nabyć można tylko bezpo
średnio w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, 00-246 Warszawa, ul. M io
dowa 21, albo za zaliczeniem poczto
wym.

M A Ł A  EN C Y K LO PED IA  T EO LO G IC ZN A  t722)

Ontologia — (gr. oon =  byt, D. ontos =  bytu; logos =  słowo, 
nauka; nauka o bycie) — to dział filozofii, traktujący o o
gólnej teorii bytu, o charakterze i budowie (strukturze) ist
n ienia czyli bytu, czyli rzeczywistości; m ów i się też, iż c n 
t o 1 o g i a zajm uje się bytem jako bytem, albo bytem jako 
takim, że docieka natury czyli istoty tego. co jest, czyli tego, 
co istnieje (-ymetafizyka).

Ontologiczny (ontyczny; ->• ontologia) — w słownictwie filo 
zoficznym i teologicznym znaczy mniej więcej to samo, co 
rzeczywisty, a odnośnie do bytu tyle, co byt konkretnie rze
czywiście istniejący poza umysłem ludzkim  i niezależnie od 
poznającego, jego zaś przeciwstawieniem jest byt myślowy 
albo logiczny. M ów i się też o porządku ontologicznym onty
cznym, jako o świecie bytów albo rzeczywistości istniejącej 
obiektywnie poza umysłem ludzkim , i o porządku logicznym 
albo myślowym jako o świecie pojęć, bytów, istniejących w 
umyśle poznającego, czyli rzeczywistości logicznej — w zna
czeniu — myślowej, czy myślnej.

Ontologizm — (->• ontologia; — ontologiczny) — to nazwa 
poglądów filozoficznych ks. Wincentego G i o b e r t i ’ e g o  
(ur. 1801, zm. 1852) i Antoniego R o s m n i ’ e g o  (ur. 1797, 
zm. 1855), głoszących, że: 1. każdy człowiek ma wrodzone 
pojęcie Boga; 2. człowiek sam i bezpośrednio może poznać 
i poznaje Boga naturalnym  światłem swego rozumu, którym 
to rozumem poznaje też i poznawać może rzeczywistość w 
ogóle, a więc i inne byty i zjaw iska jako byty; 3. Pojęcia 
ogólne, idee, które są wieczne, w swej istocie nie różnią się 
cd Boga. Poglądy te są sprzeczne z filozofią i teologią chrze
ścijańską i katolicką.

Opat —  (łac. abbas =  aram. abba =  ojciec, przełożony) — 

to tytuł przełożonego: klasztoru, liczącego przynajmniej ok.

12 mnichów, a będącego o p a c t w e m  (są to m.in. klasz
tory zakonów: benedyktynów, trapistów, cystersów), albo 
wszystkich domów czy klasztorów danego zakonu, w  tym 
ostatnim przypadku jego tytuł brzm i — opat prymas. O p a t  
w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc wybierany przez ka
pitułę danego zgromadzenia, mający zgodnie z zatwierdzoną 
przez papieża regułą zakonną pełną jurysdykcję nad danym 
zakonem i określonym terytorium, jest wyłączony spod w ła
dzy biskupa diecezjalnego (nazywa się po łac. abbas nul- 
lius), ma prawa — ordynariusza, a również niektóre z przy
w ilejów i praw boskich, jak np. m a prawo udzielania n iż 
szych święceń, uczestniczenia w  soborach i w synodach die
cezjalnych, noszenia biskupiego pierścifenia i m itry oraz wy
stępowania na swoim, wydzielonym, terytorium z pastora
łem.

W  niektórych rzymskokatolickich zakonach żeńskich ich 
przełożoną o podobnych przywilejach i prawach, jak opat 
(z wyjątkiem  władzy udzielania święceń niższych) nazywa 
się o p a t k ą, po łacinie abbatissa =  „m atka”.

Opatrzność Boża — w teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza 
katolickiej, oznacza ciągłą, stałą, mądrą, celową, pełną m i
łości i dobroci -> Trójcy Przenajświętszej o p i e k ę  nad 
wszechświatem, w tym  również przede wszystkim nad ludź
mi, oraz Jej stworzonym przez siebie bytem, światem, ludz
kością kierownictwo. Tę i tak u jętą prawdę w i a r y  odrzu
cają - d e i ś c i  (->deizm), którzy przyjmując, iż Bóg stwo
rzył byt, świat, człowieka, twierdzą, że po tym  akcie stwo
rzenia zostawił jednak świat i ludzi ich w łasnym działa
niom, sam już swoim dziełem nie interesuje się i nie inge
ruje w jego dzieje. Stąd też deiści, nie przyjm ując istnienia 
i działania Opatrzności Bożej nad światem, nie przyjmują 
też możliwości ingerencji Boga w Jego dzieje, a więc odrzu

cają możliwość cudów; odrzucają również nie tylko fakt.
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Zbaw icie la

SYM POZJUM  W  
SZW A JC A R II

W  Zurychu odbyło się sym
pozjum ekumeniczne, w któ
rym uczestniczyli przedstawi
ciele Polskiej Rady Ekume
nicznej, organizacji „lustitia 
et Pax” i Kom isji Charyta
tywnej Episkopatu Polskiego. 
Podczas obrad podjęto proble
my związane z etycznym as
pektem pomocy. Stwierdzono, 
że jest to zagadnienie, które 
w inno być przedmiotem da l
szego zainteresowania wszyst
kich Kościołów w  Polsce, a 
także tych organizacji koś
cielnych, które udzielają po
mocy naszemu krajowi. Przed
stawiciele szwajcarskich or
ganizacji pomocy poinformo
wali, że w najbliższych m ie
siącach zakończona zostanie 
pomoc w dotychczasowej for
mie, polegająca na przysyła**- 
niu paczek żywnościowych.

Jednocześnie wyrazili goto
wość finansowego wspierania 
konkretnych projektów, któ
rych realizacja mogłaby się 
przyczynić do wzrostu pro
dukcji żywności i lekarstw.

KARD . J. W ILLEBRANDS
O EKU M EN IZM IE

Zdaniem Kard. Jana Wille- 
brandsa, przewodniczącego 
watykańskiego Sekretariatu 
do Spraw Jedności Chrześci
jan, ruch ekumeniczny wszedł 
obecnie w  nowe stadium. Po 
wieloletnich konsultacjach i 
rozmowach osiągnięto obecnie 
fazę, w  której „trzeba podjąć 
konkretne decyzje". To „nowe 
stadium” jest jednak zagrożo
ne przez grupy, które jedność 
kościelną rozum ieją jako spro
wadzanie wszystkiego do jed
nej formy jak  i przez ludzi, 
którzy jedność chrześcijańską 
chcieliby ograniczyć do wspól
nej walk i przeciw niespra
wiedliwości w  świecie. Lecz 
trwałą wspólnotę — podkreś
lił kard. J. W illebrands — 
można osiągnąć tylko wów
czas, gdy walkę z niespra
wiedliwością w  świecie i w a l
kę w im ieniu Chrystusa uzna 
się za dwa aspekty tej samej 
sprawy.

D IA LO G  W EUROPIE

W  1983 r. rozpocznie się no
wa runda rozmów doktrynal
nych między Kościołami lute- 
rańskim i reformowanymi i e- 
wangelicko--unijnymi w  Euro
pie. Poinformował o tym Ko
mitet koordynacji rozmów do
ktrynalnych, który obradował 
niedawno w  Pullach k. Mo
nachium  (RFN). Ustalono 
cztery regiony, w  których bę

dą kontynuowane rozmowy 
dotkrynalne. Grupa Europa 
południowa zajm uje się za
gadnieniem chrztu, kopenhas
ka — urzędem kościelnym, a
msterdamska — znacze
niem czynników niedogmatycz- 
nych dla ekumenicznego kon- 
sensu doktrynalnego, a gru
pie berlińskiej zlecono, aby o
pracowała kryteria odnośnie 
ustosunkowania się zaintereso
wanych Kościołów do doku
mentu Światowej Rady Koś
ciołów ..Chrzest — Euchary
stia — Urząd”, który przyjęto 
na posiedzeniu Kom isji W iary 
i Ustroju w  L im ie (Peru) w 
styczniu 1982 r.

DOTACJE
NA

ROZPOW SZECHNIAN IE
B IB L II

Światowy Związek Towa
rzystw Biblijnych udzieli w 
przyszłym roku 25 m ilionów 
dolarów dotacji na wydanie i 
rozpowszechnienie B ib lii lub 
poszczególnych ksiąg b ib lij
nych w  Afryce, Azji, Połudn. 
Ameryce, aby umożliw ić ich 
kupno po dostępnej cenie dla 
mieszkańców tych kontynen
tów. Ok. 80% ludności nasze
go globu nie jest obecnie w 
stanie zapłacić za B iblię taką 
cenę, która pokryłaby jej 
koszty druku. Światowy Zw ią
zek otrzymuje środki na sub
wencje od 19 „bogatych” To
warzystw Biblijnych. Związek 
liczy aktualnie 68 pełnych i 
stowarzyszonych członków 
oraz 31 przedstawicielstw na
rodowych.

Poprzez towarzystwa człon
kowskie i kontakty z Kościo
łam i oraz organizacjami m isyj
nymi Związek m a wybitny u 
dział w  rozpowszechnianiu 
B iblii (ok. 60—70% udziału w 
sprzedaży wszystsich Biblii), 
działając w  130 krajach. Z in i
cjatywy Zw iązku prowadzi się 
obecnie 678 nowych tłumaczeń 
B iblii z tego 130 „całkowicie 
ekumenicznych.” W  r. 1981/82 
Związek rozprowadził 10 
m ilionów pojedyńczych ksiąg 
biblijnych i 390 m ilionów 
egz. wybranych tekstów b i
blijnych.

STATYSTYKA  
R E L IG JI 

NA ŚW IECIE

Po opublikowaniu badań 
brytyjskiego księdza Dawida 
Barett’a należy stwierdzić, że 
liczba chrześcijan rasy białej 
jest mniejsza od liczby wy
znawców Chrystusa wszyst
kich innych ras. W  r. 1980 
liczba chrześcijan wynosiła 
1,4 m ld (32,8% ludności na ku
li ziemskiej). W  tym samym

czasie żyły na świecie 723 m in  
mahometan (16,5% ogółu lud 
ności na kuli ziemskiej). Do 
hinduizum  przyznawały się 
583 m in, do buddzyzmu 274 
m in. Największy przyrost za
notowany został wśród ateis
tów, stanowiących w  r. 1980

20,8% ogółu ludności (w r. 
1900 tylko 2%). Według ks. 
Baretfa liczba wyznawców 
Chrystusa w  Afryce powięk
sza się codziennie o 4000 osób 
poprzez przejście na chrześ
cijaństwo i o 12000 ochrzczo
nych nowo narodzonych.
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----- ----- Dostojnicy Kościoła
w Radzie Synodalnej Kości

Na zaproszenie Jego Eminencji Wielce 
Błogosławionego Arcybiskupa BA ZYLEG O  
— Prawosławnego Metropolity Warszaw
skiego i całej Polski — przebywali w Polsce:

Jego Eminencja Metropolita BARNABA
z Grecji

i
Jego Eminencja Arcybiskup TEODOZJUSZ

ze Smoleńska — ZSRR

W  dniu 13 listopada 1982 r. Dostojni Go
ście z Jego Eminencją Metropolitą BAZYLIM  
złożyli wizytę w Radzie Synodalnej Kościoła 
Polskokatolickiego.

W  imieniu Rady Synodalnej — zwierzch
nik Kościoła Polskokatolickiego — Biskup 
Tadeusz R. M A JEW SK I — dokonał dekoracji 
Hierarchów Kościoła Prawosławnego

ZŁOTYM ORDEREM 
BISKUPA FRANCISZKA HODURA.

Na zakończenie uroczystości w kaplicy 
biskupiej przy ul. Wilczej 31 w Warszawie, 
wszyscy obecni odmówili wspólnie: Konsian- 
tynopolskie Wyznanie Wiary, litanię i Ojcze 
nasz.

Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI 
wita w Radzie Synodalnej 
J. Em. Arcybiskupa BAZYLEGO 
— Prawosławnego Metropolitę 
Warszawskiego i całej Polski

Zwierzchnik Kościoła wita 
Metrovolite BARNABA
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Prawosławnego----------
icioła Polskokatolickiego

Przemawia
J. Em. Metropolita
BAZYLI

Przemawia J. Em. Metropolita 
BARNABA
reprezentant Arcybiskupa Aten 
i Prymasa Grecji Kościoła 
Prawosławnego, 
od lewej przedstawiciel 
Ambasady Greckiej w Warszawie

Dostojni Goście w kaplicy biskupiej 
odmówili wspólnie:

OJCZE NASZ

W imieniu odznaczonych przemówił 
Arcybiskup TEODOZJUSZ 
z Mińska — ZSRR
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Poznaj swój kraj

„Wietrze wiosenny ty mi odsłonisz

Piękny Sandomierz
Staropolski gród kasztelański i wojewódzki, dawna siedziba książąt 

sandomierskich, mały Kraków, Rzym, Florencja (bo tak się o nim  
dziś mówi), był do niedawna miastem skazanym na działanie czasu 
i powolne dogorywanie. Brzydki, brudny, zaniedbany, opleciony pa
jęczyną zapomnienia — był. Jeszcze był. Bogaty zespół starej archi
tektury we wszystkich stylach, jakie się na polskiej ziemi zadomo
wiły, tkw ił wśród obskurnych bud i — na dobrą sprawę — poza 
garstką sandomierzan i historyków nic nikogo nie obchodziło. Trzeba 
było wstrząsu, by wyrwać z martwoty tych, od których zależało 
działanie.

Ten wstrząs nastąpił w 1963 r. Kupujący w kiosku gazetę pan 
nagle zniknął. Zapadł się pod ziemię. Pogotowie, kupa gapiów, tele
fony. Okazało się, że wpadł do głębokiej na 5 m, wymytej pod chod
nikiem, pieczary. D la Sandomierza był to pierwszy sygnał alarmowy.

Sandomierz jest stary, piękny i ciekawy. Z daleka, zza Wisły, moż
na w  całości uchwycić jego sylwetkę, wygląda jak nałożona na 
wzgórze korona. Domy piętrzą się amfiteatralnie, bo miasto rozsiadło 
się na k ilku  różniących się wobec siebie wysokością pagórkach.

Wewnątrz każdy fragment miasta zaskakuje swą zmiennością, wy- - 
wołaną innym ukształtowaniem i odm ienną architekturą. Urok tego 
miasta to położenie, architektura, zieleń i atmosfera.

Od wschodu gotycka kolegiata, obok trochę samotnie położony 
późnogotycki Dom Długosza, dalej, pośrodku skarpy, nadając ton tej 
stronie miasta, barokowe z okazałą attyką Collegium Gostomianum. 
Jeszcze parę krętych, spadzistych uliczek, ginących w  gęstwinie pra
starych lip  i kasztanów. Potem zgrzyt — u stóp wzgórza, przy szosie, 
szaroniebieska buda mleczarni. Podobno zniknie z tego pejzażu, gdy 
w Wielowsi zbudowany zostanie kombinat, ale. kiedy to będzie?

Gdy się już wjedzie na górę do miasta, od północnej strony króluje 
Brama Opatowska, jedna z czterech, jakie to miasto m iało przed 
wiekami, a za n ią  — tworzący wraz z n ią swoisty fragment obron
nego miasta — goytcki, przebudowany w okresie baroku kościół św. 
Ducha, bodaj pierwszy w Polsce szpital, do dziś pełniący tę funkcję!

Sandomierz ma wiele pięknych zakątków i zakamarków, reliktów 
dawnej swej świetności. Zabytkiem klasy ,,0” jest stojący w cieniu

wiekowych lip  — jak mówi legenda, sadzonych przez św. Jacka ko
rzeniami do góry — klasztor dom inikanów i kościół św. Jakuba. W 
rynku ratusz z okresu gotyku z koronkową, renesansową attyką, re
nesansową kam ienicą Oleśnickich. Jest jeszcze zamek królewski, 
spichlerz, pałac biskupi, kościoły, klasztory, synagoga — wszystko 
pamiętające dawne i bardzo dawne dzieje..

Trudno dociec, kiedy gromady osad rozsianych na żyznych lessach 
wokół wideł W isły i Sanu wyłoniła się władza i wyrosło grodzisko 
legendarnego Sądomira.

Znaleziska archeologiczne na terenie Starego Miasta i okolicznych 
wsi sięgają epoki neolitu. W  1928 roku na przedmieściach Sando
mierza odkryto rzymski grób z I I I  w.n.e., w okolicach Gór Pieprzo
wych i wzgórza zamkowego znaleziono resztki naczyń z V I i V II 
wieku, a kurhan „Salve Regina” łączony z kopcami W andy i Kraka 
pod Krakowem ma już podobno trzynaście stuleci!

Gall Anonim  w swej kronice pisze, że Sandomierz od powstania 

państwa polskiego był znanym i ważnym grodem, skoro W ładysław 

Herman w  swym testamencie z 1097 roku zaliczył go wraz z K rako

wem i Wrocławiem, do jednej z trzech stolic ówczesnego państwa. 

Potem stał się siedzibą osobnego księstwa, długi czas trwał w roz

biciu dzielnicowym, tracąc w X I I I  wieku sw'ą pozycję polityczną, 

kiedy to miasto napad li Tatarzy. Lepsze czasy nastały potem. W 

1286 r. Leszek Czarny nadał mu drugi przywilej lokacyjny, i Sando

mierz zaczął się przekształcać w typowe miasto średniowieczne z 

m uram i obronny-mi dokoła, prostokątnym rynkiem, z rzędami wy

biegających z niego ciasno zabudowanych uliczek. Rozkwitł za czasów 

Kazimierza Wielkiego. W  1360 r. powstały tęgie mury z czterema 

smukłymi bramami, z których do dziś ostała się jedynie Opatowska, 

wyrosły gotyckie budowle: zamek, ratusz, kolegiata.

W czasach jagiellońskich mieszczanie zaczęli staw-iać okazałe do

my, upiększali kazimierzowskie budowle renesansowymi attykami. 

Nadworni malarze Jagiełły pokrywali bizantyjskim i freskami ściany 

prezbiterium kolegiaty, a król Zygmunt Stary (około 1520 r.) prze

budował królewski zamek, nadając mu renesansowy kształt.

Sandomierski mieszczanin Stanisław Bartolon sfinansował w mieście 

urządzenie wodociągów, w zam ian za co otrzymał pozwolenie dopro

wadzenia 'wody do własnej posesji. Kw itł handel, tu rozwijało się

Renesansow y ratusz w Sandom ierzu

rzemiosło. Czynne były trzy szkoły: przy kolegiacie i przy parafial

nych kościołach św .. Piotra i św. Pawła. Sandomierzanie studiowali 

w Akademi Krakowskej. Miasto rozwijało się wszechstronnie.

Zniszczył je potop szwedzki. W 1656 r. miasto spłonęło, zamek 

wyleciał w powietrze, spłonęły spichrze nad W isłą, ratusz,, kościoły 

św. M arii Magdaleny i św. Piotra, domy. Potem przez lata rabo

wano starą architekturę, dobudowywano tu i ówdzie, ale nigdy już 

Sandomierz się nie podźwignął. Stał się podupadłą mieściną, nad 

której losami w czasach stanisławowskich radziła komisja porząd

kowa. Potem jeszcze raz otworzyły się przed Sandomierzem perspek

tywy rozwoju, ale • przekreślił tę szansę wrzesień 1939 r. Po wojnie 

Sandomierz zszedł do roli miasteczek emerytów, cichych, martw ie

jących na uboczu.

Kiedy w 1944 r. zatrzymał się w widłach Wisły i Sanu front, pu ł

kownik Skopenko zobaczywszy Sandomierz powiedział: „To jest zbyt 

piękne miasto, aby je niszczyć”. Ludzie dziw ili się, że pośród tych 

gruzów wokół, Sandomierz ocalał. W  parę miesięcy później ranny 

pod Łabą Skopenko prosił, by go pochować w tym ocalonym m ie 

ście. Tak się stało, a dawną ulicę Opatowską nazwano jego imieniem.

A co z rewaloryzacją tego unikalnego zespołu architektonicznego, 

gdyż zabytkiem są nie tyle poszczególne budowle, co ich układ i kon

figuracja terenu?

Wszystko zaczęło się w 1963 roku, kiedy zaczęły zapadać się lochy, 

a raczej piętrowe piwnice, jakie wykopywali pod swymi domami bo

gaci mieszczanie. Less okazał się znakom itą spiżarnią., gdy było su

cho,' ale gdy zaczęła przeciekać stara kanalizacja, zm ieniał się w 

wodną papkę wymywaną na zewnątrz. Otwory się powiększały, w 

końcu doszło do tego, że dwu i trzykondygnacyjne piwnice zaczęły 

się zapadać. Groziło to zawaleniem kamieniczek wTokół rynku. Na ra

tunek przybyli wtedy profesorowie A GH  Zalewski i Strzelecki oraz 

górnicy z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. Zastoso

wano metodę profesora Strzeleckiego, która laikowi kojarzy się z za

sypywaniem wyrobisk w kopalniach i powierzchniowym odprowa-

dokończenie na str. 15
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Znaczenie ojca

w rozwoju

społeczno-moralnym

i intelektualnym

dziecka
Ojciec, zdaniem twórcy psychoanalizy*—  

Zygmunta Freuda — odgrywa zasadniczo na j
ważniejszą rolę w  kształtowaniu mechaniz
mów funkcjonowania „ja idealnego”, czyli 
najwyższej warstwy osobowości. Dowodem 
rozwoju najwyższej warstwy osobowości 
człowieka —  jak  w iadomo — jest emocjonal
ny stosunek do norm moralnych. W  potocz
nym zaś rozum ieniu jest to rozwój w rażli
wości na sprawy innych ludzi, poczucie po
trzeby czynienia dobrze, a przede wszystkim 
silna wewnętrzna chęć doskonalenia się, czyli 
to, co zwykło się potocznie nazywać „sumie
niem ”.

W wyniku badań nad wpływem ojca na 
kształtowanie się emocjonalnej sfery, postaw 
moralnych stwierdzono k ilka bardzo istot 
nych prawidłowości.

I tak identyfikacja z ojcem u chłopców 
wpływa na przyjmowanie za własne poglą
dów narzuconych przez ojca, jego nO‘irn m o
ralnych i poczucie w iny przy naruszaniu tyc' 
norm.

Stosowanie przez ojca siły (tj. kar fizycz 
nych, zmuszanie dziecka itp.) zarówno u 
chłopców, jak  i dziewcząt powoduje po
wierzchowne jedynie przyswojenie norm m o
ralnych, co przejaw ia się brakiem gotowości 
do rozumienia innego człowieka. Surowe me
tody wychowawcze stosowane przez ojca 
ściśle korelują z tendencją do zwierzeń u 
dzieci. Zwierzenia te jednak nie stanowią do
wodu głębszej wrażliwości moralnej, lecz są 
wskaźnikiem braku dojrzałości i potrzeb; 
uległości.

Najbardziej korzystna dla ukształtowani- 
się u dziecka emocjonalnych składników w ar
tościowania moralnego okazała się łagodna 
postawa wychowawcza ojca, połączona z oka
zywaną przez niego w  dużym stopniu czułoś
cią. Uczucia moralne zarówno u chłopców 
jak  i u dziewcząt rozwinięte były szczególni 
wszechstronnie, gdy ojciec liczył się z opinią 
dziecka na temat jego zabiegów wychowaw
czych.

W wyniku tych badań wskazano również 
na negatywny wpływ  nieobecności ojca na 
rozwój uczuć moralnych dziecka. Nieobecność 
ojca odbija się szczególnie niekorzystnie na 
rozwoju moralnym  synów. Chłopcy wychowy
wani bez udziału ojców przejaw iają bowierr

w mniejszym stopniu poczucie winy po na
ruszeniu różnego rodzaju norm, są ponadto 
mniej skłonni (w porównaniu z chłopcami 
wychowywanymi w  rodzinach pełnych) do 
akceptowania upomnień. Poczucie w iny jec 
najbardziej rozbudowane u chłopców wywo
dzących się z rodzin, w  których ojcowie do
m inowali, jeśli chodzi o wpajanie dyscypliny 
a czynili to jednocześnie w  sposób „uczucio
wy”.

Najbardziej niekorzystny dla dzieci jest 
układ: słaby autorytarny, uczuciowy ojciec 
oraz dominująca, nieautorytarna i wszystkim 
zainteresowana matka. Tego typu postawy 
rodzicielskie upośledzają u młodych kobiet 
(córek) poczucie winy, wpływ ają na ich nie
stabilność, brak hamulców itp. Trzydziesto
letnie kobiety wychowywane w takich rodzi
nach spraw iają wrażenie „małych zepsutych 
dzieci.”

Dla mężczyzn najbardziej niekorzystny 
jest układ: autorytarna, uczuciowa i zbyt 
interesująca się postępowaniem chłopca m at
ka oraz nieuczuciowy i nieinteresujący się 
chłopcem ojciec. Wychowani w  tego typu 
rodzinach m łodzi mężczyźni wykazywali m a
ło samodzielności, zdradzali przy tym ten
dencje moralizatorskie, a także przejawiali 
nieśmiałość wobec kobiet.

U mężczyzn najbardziej korzystne dla roz
woju sądów moralnych są częste, aczkolwiek 
niezbyt intensywne konflikty z ojcem. N a j
mniej korzystny był zupełny brak konflik 
tów z ojcem. Nieco inaczej ta współzależność 
wygląda w  przypadku dziewcząt, a m ianow i
cie najkorzystniejsze dla osiągnięcia wysokie
go stadium rozwoju moralnego okazały się 
silne konflikty z ojcem i matką.

Te dosyć zaskakujące różnice tłumaczą 
autorzy tych teorii tym, że dziewczęta, które 
zazwyczaj m a ią  bliższy związek uczuciowy 
ze swoimi rodzicami, każdy konflikt odczu
w a ją jako wysoce znaczący, pomimo, że 
obiektywnie rzecz biorąc, nie jest on taki. 
W  zw iązku z powyższym sądzi się, że w 
przypadku obu płci umiarkowane konflikty 
z rodzicami, um ożliw iając konfrontację róż
nic w ocenach moralnych, stanowią czynnik 
sprzyjający osiąganiu wyższych form dojrza
łości moralnej.

Ciekawe wyniki uzyskano w trakcie badań 
nad uczniami klasy czwartej i jedenaste' 
W yniki tych badań wskazują, że stosunek do

ojca u chłopców (zarówno młodszych jak i 
starszych) bywa najbardziej znaczący dla 
rozwoju świadomości moralnej. Jednak nad
mierna surowość ojca oraz jego przesadna 
skłonność do kontrolowania wyraźnie tam u
ją  rozwój moralny synów. U dziewczynek 
młodszych osoba ojca była bardziej znacząca 
dla rozwoju moralnego, jednakże dla dziew
cząt starszych większe znaczenie ma matka.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że występuje 
silna potrzeba występowania we wczesnym 
okresie rozwoju dziecka osoby, która speł
niałaby rolę pośrednika pomiędzy obcym mu 
światem zewnętrznym a tym pełnym ciepła 
i harmonii małym  intymnym  światem, jaki 
stworzyć potrafiła uprzednio matka. Ojciec 
ma do spełnienia w  rozwoju społeczno-mo
ralnym dziecka specyficzną, niezwykle ważną 
i trudną rolę, która w  żadnym wypadku nie 
polega na zastąpieniu matki (tej bowiem na 
dobrą sprawę nie da się zastąpić), lecz na 
dostarczenhi takich bodźców w  zakresie oma
wianego rozwoju, których dziecko od matk 
otrzymać nie może.

Ojciec obok spełniania ważnej roli w  roz
woju społeczno-moralnym dziecka ma wpływ 
na jego rozwój intelektualny. Rozwój inte
lektualny dziecka zależy nie tylko od wro
dzonych, danych przez naturę możliwości w 
tym zakresie, ale także, a nawet przede 
wszystkim, od ukształtowanego przez dziecko 
pcziomu aspiracji, obrazu swego przyszłego 
życia oraz, nieco później, od poglądów na 
temat roli i znaczenia czynnika intelektual
nego w  osiągnięciu zamierzonych przez 
siebie celów życiowych.

U chłopców, których ojcowie podejmują 
prace wymagające więcej samodzielności 
i przedsiębiorczości, w  większym stopniu roz
w ija  się potrzeba osiągnięć. Tego typu ojco
wie bowiem stwarzają w domu kult osiągnięć, 
który udziela się dzieciom, a przede wszyst
kim  synom. Ojcowie zaś, którzy w  pracy 
zawodowej posiadają mało samodzielności, 
autonomii i autorytetu, wykazują skłonność 
do „odgrywania się” w domu. Przejaw ia się 
to w  tłum ieniu u synów samodzielności, pod
dawaniu ich surowej kontroli itp., obniżając 
tym samym u nich potrzebę osiągnięć.

Z badań przeprowadzonych nad młodzieżą 
szkół średnich wynika to, że chłopcy o bar
dzo rozwiniętej potrzebie osiągnięć byli po
dobni do ojców, podczas gdy chłopcy posia
dający słabo rozwiniętą potrzebę osiągnięć
— nie. Ponadto chłopcy upodabniający się do 
ojców są bardziej inteligentni. Natomiast 
chłopcy nie upodabniający się do ojców wy
kazują przeciętną lub mniej niż przeciętną 
inteligencję.

Podobnie jak  ojcowie posiadają większy 
wpływ na kształtowanie potrzeby os iągn ie  
u synów, matki wyw ierają większy wpływ 
na formowanie się tej potrzeby u córek. Jak  
się bowiem okazało, córki mające wysoko 
rozwiniętą potrzebę osiągnięć były bardziej 
podobne do matek niż córki, u których po
trzeba ta była słabo rozwinięta.

Dodać przy tym należy, że nie tylko to, 
jak  często ojciec opiekuje się dzieckiem, 
wpływa na rozwój potrzeby osiągnięć u tego 
dziecka, liczy się bowiem przede wszystkim 
rodzaj tej opieki. Jak  się okazało, ojcowie, 
którzy więcej czasu poświęcali opiece nad 
synami pozbawiając ich przy tym samodziel
ności, nie rozw ijali we właściwy sposób u 
chłopców potrzeby osiągnięć. Natomiast o j
cowie ogólnie tylko wyznaczający zadania 
chłopcom, bez drobiazgowego rozliczania 
z ich wykonania, wpływ ają na podwyższenie 
poziomu potrzeb osiągnięć u synów.

Ojciec, który jest przez syna spostrzegany 
jako silny i kompetentny, a który jednocześ
nie nie tłum i (swą surowością lub nadm ierną 
opiekuńczością) poczucia wolności i autonomii 
dziecka, stanowi najkorzystniejszy model ro
dzica rozwijającego u dziecka potrzebę osią

gnięć.

EWA STOMAL
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Ostatni mróz
Wokół śnieg, jak okiem sięgnąć... 

białe pola, drzewa siwe 

i puszyste domów dachy, 

no i płoty, trochę krzywe, 

powdziewały swe papachy.

Skrzypi śnieg, krajobraz błyszczy, 

czapy śnieżne kryją budy, 

nawet psiak żaden nie wyjrzy, 

woli w budzie zbijać nudy.

Srebrny Mróz... przyłożył dłonie, 
ślady kwietne kładł na szyby.

W białej ciszy wioska tonie, 

nie dostrzega go, jak gdyby.

Trzeszczy Mróz, sroży się stary, 

marszczy brwi — krzaczaste,

sztywne.

Lodowate wniósł tu dary, 

ukrył w nich moce przedziwne.

Chwalił się, Zadymce mówił, 

że choć biały, różem zdobi, 
że rumieńce zawsze lubił, 

wnet policzki przyozdobi...

że jest wielki i potężny, 

że z nim każdy tu się liczy, 

że cóż świat, nie powiem, mężny, 

drży jak tyci ogon króliczy.

Swe pochwały głosił śmiało, 

nie zważając na nic wcale.

Wtem, coś strasznie zatrzeszczało — 

serce Mrozu — przy zawale!

Rzucił płaszcz — już jezior tafla 

warzy się, zasiania lodem, 

a kształt ma grubego wafla, 

lecz z kryształu, a nie z miodem.

Szarpnął wąs i spojrzał groźnie, 

sypią się sopelki łzawe, 

choć dziad Mróz wygląda mroźnie, 

zawsze chęć ma na zabawę.

Klasnął w dłonie i do tańca 

puścił się z Zadymką białą, 

chochołowi dał kuksańca, 

dmuchnął w wierzbę oszronialą.

radna
T V « O O N I K  K A T O L I C K I

— dzieciom

Omdlał Mróz i zmalał strasznie, 

ciekły z niego strugi wody, 

jeszcze złościł się, gdy właśnie 

już stopniały wszystkie lody.

Tańczył bowiem tak siarczyście, 

groził tak zapamiętałe, 

że rozpłakał się rzęsiście, 

bo nie myślał... o upale!

Ciepło Wiosny przyszło nagle, 

delikatnie i cichutko, 

rozpostarło swoje żagle, 

zaskoczyło Mróz raniutko.

Koniec twego panowania, 
płyń z wodami srebrzystymi! 

Czas już, Mrozie, czas do spania, 

pogódź się z odejściem Zimy.
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Księżyc

Wiosna nam królować będzie, 

niesie kwiaty, dnie gorące, 

a więc, Mrozie, nie trwaj w błędzie! 

Żegnaj, Mrozie, Witaj, Słońce!

MAŁGORZATA KĄPIIŚfSKA i gwiazdka

Już w ogrodzie ptak nie śpiewa, 

Wiatr też zasnął, a z nim drzewa, 

Wokół cicho, ciemniuteńko,

A na niebie — jaśniuteńko 

Błyszczy księżyc jak rogalik 

Rozsypując sznur korali, 

co — jak perły najcenniejsze — 

drobne są, i srebrniuteńkie...

I — zerkając na sąsiadkę, 

śliczną, małą, samą gwiazdkę 

— Prosi bardzo grzecznie, mile, 

by świeciła mu przez chwilę:

„Pani świeci bowiem ładnie, 

tak uroczo, tak przykładnie,

Że — gdybym tylko śmiał, 

też nauczyć się tak chciał...”

Na to gwiazdka z wielkim płaczem: 

„Czy nie dziwne jest to czasem,
Ze Pan do mnie się z tym zwraca? 

Oczy mi tu Pan wywraca,

A tymczasem — o, ja biedna!

Boję świecić się tak jedna!

Może mnie kto napaść jeszcze...

Świecić Panu?! Nie, ja nie chcę!... 

Zamilkł Księżyc, rozżalony, 

że nie może znaleźć żony...

Gwiazdka mu się podobała 

A tu — heca wyszła cala 

Z płaczem, jękiem i lamentem!

Ech, już przeszło mu ze szczętem! 

Więc na gwiazdkę ręką machnął,

I — chwileczkę później — zasnął...

A gwiazdeczka? Dalej sama 
prześwieciła tak do rana,

Blada, smutna, załamana,

Cicho szepcąc: Kocham Pana!

Mój księżycu! Okrąglutki,

Bywasz taki wesolutki,

I — świecisz przecież znakomicie: 

Mogłeś mi oświetlić życie...

Szansę miałam zostać z Panem,

Lecz nic .z tego ,nam nie wyszło! 
Teraz — żal mi, ot, i wszystko!...

E. LORENC
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Z  zagadnień 
etyki 

chrześcijańskiej

INSTYNKTY
Instynkty, zwane też popędami, 

wyw ierają ogromny wpływ na 
kształtowanie się charakteru czło
wieka. W  zmysłowej części istoty 
ludzkiej działa wiele instynktów 
danych nam  przez Stwórcę wraz 
z życiem. Omów imy przynajmniej 
dwa najważniejsze: instynkt sa
mozachowawczy i instynkt pod
trzymujący istnienie gatunku lu 
dzkiego. Obydwie te siły są nie 
tylko wrodzone i naturalne, ale 
także bezwzględnie konieczne 
człowiekowi. Gdyby jakaś jedno
stka ludzka nie została w nie 

wyposażona, człowiek ten byłby 

ewidentnym kaleką. Popędy sta

nowią istotny element zmysłowej 

natury człowieka i dlatego sze

rzej traktu ją o nich nauki bio-- 

logiczne. Co więc ma do powie

dzenia o instynktach etyka chrze

ścijańska?

Okazuje się, że bardzo wiele. 
Popędy to siły ślepe, podobne do 
ognia. Ogień — to w ielkie dobro
dziejstwo, ale gdy się wyrwie 
spod kontroli, może spowodować 
ogromne szkody. Etyka chrześci
jańska uczy jak  trzymać w kar
bach żywioły popędów, by nie 
one człowiekiem, ale człowiek 
nim i kierował; wyznacza bez
pieczne granice, w których czło
wiek może pozwolić sobie na ule- 
ralne zyski i straty, będące 
efektem działania naszego pod 
ganię tym siłom, oraz ocenia mo- 
wpływem instynktów. Wszystko 
to czyni w myśl nakazu Pisma 
świętego:

„Pod tobą będzie pożądliwość, 
a ty nad nią panować będziesz” !

Instynkt samozachowawczy jest 
to wrodzona siła, mająca za za
danie obronę życia i zdrowia jed
nostki. Działa ten popęd w  każ
dym z nas od momentu urodzenia, 
aż do śmierci. G łównym i instru
mentami tej siły są odczucia gło
du, pragnienia i bólu. K tóż z nas 
nie doznał bólu zęba, głowy czy 
innych fizycznych dolegliwości! 
Przeważnie narzekamy na ból 
i uważamy go za zło. W  rzeczy
wistości ból bywa błogosławień
stwem, bo woła, że naszemu 
zdrowiu lub życiu grozi niebez
pieczeństwo! Gdyby nie ból, cho
roba mogłaby stoczyć nasz orga
nizm  i w  wielu wypadkach by
łoby za późno na ratunek. Wraz 
z zaspokajaniem głodu i pragnie

" *iia odczuwamy przyjemne dozna
nie, zachęcające do powtarzania 
czynności jedzenia lub picia. 
Gdyby człowiek szukał tylko tych

doznań, a związane s^one  z kon
kretnymi pokarmami, np. słody
czami, wtedy uleganie instynk
towi, zamiast podtrzymywać zdro
wie, może mu zaszkodzić. Etyka 
radzi: Człowiek powinien kiero
wać się rozumem. „Nie żyjemy 
aby jeść, ale jemy aby żyć”
— m aw iali nasi ojcowie. Brak 
kontroli instynktu samozachowa
wczego może nieść zagrożenie 
innym  ludziom. Najjaskraw iej w i
dać to na przykładzie ojca — p i
jaka, który dogadzając sobie, 
skraca nie tylko własne życie, 
ale również potrafi pozbawić 
środków utrzymania żonę i w ła
sne dzieci.

Instynkt gatunkowy, zwany też 
popędem seksualnym lub płcio
wym, gdyż jego podstawą jest 
różnica płci gatunku ludzkiego. 
Dochodzi do głosu w czasie do j
rzewania człowieka i przejawia 
się jako naturalna skłonność i 
upodobanie do płci odmiennej. 
Spełnieniem dążeń instnktu są 
narodziny nowego życia ludzkiego 
i w łaśnie z tej racji, Dopęd ten 
zwie się instynktem zm ierzają
cym do zachowania gatunku. In 
stynkt gatunkowy to wyjątkowo 
wielki, piękny, ale i niebezpieczny 
żywioł. Porównanie z ogniem tego 
popędu jest niezwykle trafne. 
Trzymany w ryzach może być 
doskonałym paliwem, podtrzymu
jącym miłość między mężczyzną
i niew iastą w  chrześcijańskim 
małżeństwie. W  cieple tej m i
łości przyjdzie na świat i w y
chowa się nowe pokolenie. Biada 
jednak, jeśli^ ten ogień wyrwie 
się spod kontroli rozumu i woli.

Potrafi on spalić najwznioślejsze 
uczucia, zdeprawować charakter, 
unieszczęśliwić niejedną osobę, 
nieraz całe rodziny, a zwłaszcza 
niewinne dzieci. Kontrola tego 
instynktu jest trudna, ale m ożli
wa i konieczna. M łodzi ludzie 
m ają w tym względzie tylu sprzy
mierzeńców, co wrogów. W ro
gami są zepsuci koledzy, nieod
powiednie filmy, lenistwo i pró
żniactwo, a szczególnie używanie 
alkoholu, który obala wszelkie 
bariery moralne i gasi wstyd. 
Prawdziwym sprzymierzeńcem, 
pomagającym utrzymać w  ryzach 
ten żywioł jest szlachetna przy
jaźń, więzi rodzinne, właściwa 
lektura i spektakl telewizyjny czy 
kinowy, praca, sport, higiena oso
bista i pomoc duchowa, którą da
je religia.

O człowieku, który jest panem 
swego postępowania i nie po
zwala żywiołom drzemiącym w 
jego' naturze szkodzić nikomu, 
nasz poeta «dam  Mickiewicz tak 
pisze:

„Ten m oże deptać węże, g łaskać lwy

i tu ry ,

K to  w yrw ał z siebie żąd ło , reg i i p a 

z u ry ”

Popędy bowiem są nam wspól
ne, przez zmysłową naturę ze 
zwierzętami, a dopiero ich opa
nowanie dzięki duchowi, kreuje 
człowieka na króla wszelkiego 
stworzenia na ziemi.

Ks. ALEKSANDER BIELEC

Lekarskie

Nie patrzeć 
na metrykę

Żyjemy coraz dłużej i starze
jemy się coraz wolniej. Jeszcze 
sto lat temu mężczyzna pięćdzie- 
sięcio czy pięćdziesięcioparoletni 
uchodził za starego i tak zwykle 
wyglądał, dziś jest to na ogół 
człowiek w sile wieku. Kobieta 
40-letnia w- tamtych czasach by
ła czcigodną matroną. a dziś?!

• Fizjologicznie zaczynamy się 
starzeć począwszy od 20 roku 
życia. Tak, to nie pomyłka, już 
od dwudziestu lat! Starzenie bo
wiem to po prostu różne etapy 
rozwoju naszego organizmu. 
Zm iany jednak nie zachodzą 
równocześnie — niektóre, jak 
np. zdolność do akomodacji oka, 
rozpoczynają się już w dzieciń
stwie, niektóre daleko po trzy
dziestce, większość jednak m ię
dzy 20 a 30 rokiem życia. Nie 
wszystkie też zm iany zachodzą 
w równym tempie.

Chociaż każdy z nas nieuchron
nie się starzeje, wiadomo jednak, 
nawet z codziennej obserwacji,

że nie wszyscy starzejemy się 
jednakowo szybko. Znamy prze
cież ludzi, którzy przed pięćdzie
siątką już są starzy, ale znamy 
i takich, którzy dobrze po sie
demdziesiątce zachowali spaw- 
ność fizyczną i żywość umysłową 
jak trzydziestolatki.

Przed kilkunastu laty Centrum 
Geriatryczne w Paryżu rozpo
częło badania, zakrojone na wiele 
lat, nad ustaleniem „norm sta
rzenia się” wśród mieszkańców 
Francji w wieku od 50 do 100 
lat. Ludzi tych poddano bardzo 
szczegółowym badaniom zarówno 
od strony fizycznej jak i psy
chiczne. Zebrano też dane o ich 
sytuacji rodzinnej, materialnej,
o warunkach mieszkaniowych, 
sposobie odżywiania się, poziomie 
wykształcenia, ewentualnych na
łogach itd. Co roku badany pod- 
dawny jest tekstom kontrolnym. 
Pierwsze wyniki już okazały się 
nader ciekawe. I tak na przy
kład po zbadaniu grupy czynnych 
nauczycieli szkół paryskich oka
zało się. że ich średni wzrost i

waga są nieco wyzsze niz u in 
nych osób w ich wieku. Wyraźnie 
większa n iż u innych jest pojem
ność oddechowa ich płac. Ich 
poziom umysłowy jest względnie 
wyższy, a szczególnie dobrze za
chowała się pamięć. Są jednak 
dużo bardziej podatni na zmę
czenie, niż osoby z innych grup.

Zbadano też sporą grupę „ko
larzy”, to jest ludzi, którzy mimo 
nieraz podeszłego wieku (badani 
byli w wieku od 50 do 85 lat) 
upraw iają sport kolarski. Chodzi
ło w tej próbie o stwierdzenie, 
czy aktywność fizyczna opóźnia 
ubytek zdolności umysłowych. 
Odpowiedź okazała się pozytyw
na. „Kolarze”, bez względu na 
wiek, osiągnęli w testach inteli
gencji i pamięci lepsze wyniki 
n iż inni starsi ludzie o podob
nym im poziomie intelektualnym. 
Ich stan zdrowia był dobry, nie 
cierpieli na bezsenność, na ogół 
wyglądali na młodszych niż byli 
rzeczywiście.

Z dotychczasowych badań tych 
problemów wynika wyraźnie, że 
dla ludzi przechodzących na eme
ryturę najważniejszą sprawą, po
za oczywiście sprawami material
nymi, jest zapewnienie sobie 
określonej aktywności — brak 
jej bowiem może przyczynić się 
znacznie do przyśpieszenia ich 
starzenia się. Najgroźniejsze jest 
nie przejście na emeryturę, lecz 
„przejście w stan spoczynku”, 
bierność psychiczna i fizyczna. 
Wyobrażenie sobie okresu eme
rytury jako pełnego odpoczynku 
w bezczynności i bezruchu jest 
szkędliwe.

Zarówno ciało jak i umysł wy
magają właśnie ruchu, wysiłku

wrażeń. Za wszelką cenę należy 
unikać tego przykrego stanu apa
tii i obojętności, w  jaką popada
ją  nieraz starsi ludzie. Bez prze
pracowania i zmęczenia trzeba 
jednak utrzymywać w  stanie 
czynnym zarówno mięśnie jak i 
mózg. Rodzaj działalności nie 
jest tu najważniejszy —  zależy 
zresztą od nawyków, przyzwy
czajeń, zainteresowań i aktyw
ności człowieka. Oczywiście 
człowiek, który m iał życie bogate 
w  różne rodzaje działalności i 
zainteresowań, łatwiej znajdzie 
sobie punkt zaczepienia dla 

aktywności i na emeryturze. O 

tym, co zechcemy robić na sta

rość, musimy pomyśleć wcześ

niej. Inaczej zastanie ona nas 

nie przygotowanych. Starość bo

wiem, tak jak każdy wiek, wy

maga odpowiedniego przygoto

wania.

W iek życia ludzkiego, jak wie

my, przedłuża się coraz bardziej. 
Chodzi jednak o to, żebyśmy 

żyli nie tylko dłużej, ale lepiej

i mądrzej. Postęp medycyny 

pozwTala coraz większej ilości 

ludzi osiągnąć długie życie w 
dobrym zdrowiu fizycznym i 

psychicznym, decydującą rolę 

jednak odgrywa postawa czło

wieka. Bo nie data zapisana w 

metryce, lecz poziom aktywności 

i' wydolności tak umysłowej jak

i fizycznej decyduje, czy ktoś jest 

stary, czy nie. Sposób zaś i tem
po, w jak im  się starzejemy — 

powtórzymy to sobie jeszcze raz

— w wielkiej mierze od nas sa
mych zależy.

AM
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Rozmowy
z czytelnikami

Przeważająca część nadsyłanej 
do Redakcji korespondencji, 
przedstawia zazwyczaj trudności 
dotyczące rozumienia niektórych 
prawd wiary, a zwłaszcza ich u 
zasadnienia tekstami biblijnym i. 
Należy do niej również list, w 
którym p. Andrzej S. z W łocław
ka pisze:

„Chociaż jestem rzymskokatoli- 
kiem, od kilkunastu już lat czy
tam tygodnik „Rodzina”. Doszed
łem też do przekonania, że arty
kuły zamieszczane w tym czaso
piśmie mogą zainteresować w ie
lu chrześcijan. Chętnie też czy
tam odpowiedzi Duszpasterza na 
listy czytelników, zaś ich lektura 
rozwiała wiele moich wątpliwoś
ci.

Mam  Biblię i czytam ją  wie
lokrotnie. Jednak po kilkakrot
nych wizytach Świadków Jehowy, 
ponownie wystąpiły u mnie trud
ności, dotyczące tym razem prob
lemu nieśmiertelności duszy oraz 
osobowości Ducha Świętego. 
Świadkowie J echowy tw ierdzą bo
wiem, że dusza ludzka jest m a
terialna (jest n ią krew) i śmier
telna, zaś na potwierdzenie swo
ich tez, przytaczają teksty Pisma 
świętego, np. „dusza, która zgrze
szy, ta umrze”. Uważają również,

że po śmierci człowieka dusza je
go.......śpi w prochu ziemi, aż do
zmartwychwstania”. Negują tak
że, że Duch Święty jest osobą 
Boską. Twierdzą natomiast — na 
co wskazywałyby teksty biblijne, 
szczególnie ze Starego Testamen
tu — że jest On tylko mocą Bożą.

Zwracam się więc do Redakcji 
z prośbą o poruszenie tych tema
tów na łamach „Rodziny”. Bar
dzo bowiem często Świadkowie 
Jehowy nachodzą mieszkania ka
tolików, a znając dobrze Pismo 
św., zarzucają ich cytatami b ib lij
nymi. W  wielu wypadkach może 
to doprowadzić do zachwiania 
wiary. I  tutaj nasuwa mi się ref
leksja, że byłoby dobrze, gdyby 
katolicy znali lepiej Pismo świę
te”.

Drogi Panie Andrzeju! Tygod
nik „Rodzina” pomyślany został 
jako czasopismo ekumeniczne. 
Świadczy o tym między innymi, 
prowadzony pod tym kątem do
bór tematów i autorów. Toteż 
czytają ją  nie tylko nasi wyznaw
cy. Osobiście znam  wielu — du
chownych i świeckich — wyz
nawców z różnych Kościołów, 
którzy są stałymi prenumeratora
mi i czytelnikami tego tygodnika. 
Świadomość zaś, że czasopismo 
nasze pomaga Czytelnikom w u
suwaniu trudności religijnych i 
umacnianiu wiary, daje nam 
prawdziwą satysfakcję.

Zgadzam się też całkowicie z 
P a ń s k i^  spostrzeżeniami, doty
czącymi znajomości —  a raczej 
nieznajomości — Pisma św. 
wśród ludzi wierzących. Bo — 
jak  to stwierdził wybitny znawca 
B iblii, św. H ieronim  — „niezna
jomość Pisma Świętego, jest niez
najomością Chrystusa”, a w 
szczególności głoszonych przez 
Niego prawd wiary i moralności. 
Wiele jest tego powodów. Przez 
długie bowiem lata duchowni

rzymskokatoliccy niechętnie w i
dzieli księgi święte w rękach 
świeckich wyznawców. Gdy zaś 
sytuacja w tym względzie uległa 
zmianie, są trudności w zdobyciu 
Biblii. Warto jednak przypom
nieć, że szerzenie znajomości ob
jaw ienia Bożego jst podstawo
wym obowiązkiem duchownych. 
Podkreślił to z naciskiem Zbaw i
ciel, mówiąc do apostołów i ich 
następców: „Idźcie tedy i nau
czajcie wszystkie narody... ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co 
wam przykazałem’’ (Mt 28, 19- 
20a). Zaś apostoł Pawał stwier
dza: „Kościoła sługą zostałem
zgodnie z postanowieniem Boga,... 
abym w  pełni rozgłosił Słowo 
Boże” (Kol 1,25). Jednak niektó
rzy duszpasterze —  niech Pan 
zwróci na to uwagę — chętnie 
głoszą dziś z ambon wszystko 
inne, tylko nie Słowo Boże. 
Trudno się więc dziwić, że w 
społeczeństwie naszym tak często 
jeszcze panuje „analfabetyzm re
lig ijny”. Nie wszyscy bowiem 
m ają możliwość — docierać do 
źródeł wiary samodzielnie, jak to 
jest w  Pana wypadku.

Twierdzenie, że dusza ludzka 
jest materialna oraz, że jest n ią 
krew, nie ma uzasadnienia. Bo
wiem i zwierzęta posiadają krew. 
a przecież n ikt — nawet Św iad
kowie Jehowy — nie odważy się 
twierdzić iż m ają one duszę. W y
rażenie „dusza” w  objawieniu 
starotestamentowym służy w ie
lokrotnie na określenie całego 
człowieka. Nie należy się temu 
dziwić, gdyż pojęcie ^bezcielesnej
i samoistnej duszy ludzkiej nie 
było w  Starym Zakonie sprecyzo
wane. Natomiast „nieśmiertelność 
duszy ludzkie j” jest jedną z pod
stawowych prawd objawienia 
Nowego Testamentu. Klasycznym 
zaś tekstem na jej udowodnienie 
są słowa Chrystusa z kazania na 
górze: „Nie bójcie się tych, któ

rzy zao ija ją ciało, ale duszy zabić 
nie mogą” (Mt 10,28). Gdyby bo
wiem — jak chcą Świadkowie Je 
howy — dusza była materialna
i śmiertelna, można by ją  zabić.

Nie da się też uzasadnić tek
stami b ib lijnym i, że po śmierci 
człowieka dusza jego „śpi w pro
chu ziemi, aż do zmartwychwsta
n ia”. Jest bowiem żeczą nie do 
przyjęcia, by ziemia mogła „uw ię
zić” w sobie niematerialną duszę. 
A ponadto — jak stwierdza ob
jawienie — „dusze sprawiedli
wych są w ręku Boga i nie do
sięgnie ich męka. Zdało się oczom 
głupich, że pomarli, zejście ich 
poczytano za nieszczęście i odejś
cie od nas, za unicestwienie, a oni 
trwają w  pokoju” (Mdr 3,1-2). 
Toteż, gdy ciało od czasu zmar
twychwstania spoczywa w  ziemi, 
dusza ludzka jest „w ręku Boga” . 
Tam tylko bowiem istnieje praw
dziwy pokój.

Jeżeli przyjmuje się osobowość 
Boga Ojca i Syna Bożego (jak 
wiadomo, nie zaprzeczają jej 
również Świadkowie Jehowy), 
musi się również przyjąć osobo
wość Ducha Świętego. Pismo św. 
bowiem wym ienia Ducha Święte
go jako odrębną osobę. Powie
dział bowiem Chrystus: „Idźcie 
tedy i nauczajcie wszystkie naro
dy, chrzcząc je w  im ię Ojca i Sy
na, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
O tym, że Duch Swiety jest od
rębną od Ojca i Syna osobą, 
świadczą również słowa: „Gdy 
przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja 
wam poślę od Ojca, Duch Praw
dy, który od Ojca wychodzi, zło
ży świadectwo o m nie” (J 15,26). 
Nie gwarantuję jednak, czy uda 
się Panu przekonać swych opo
nentów. gdyż Świadkowie Jehowy 
są ogromnie uparci przy sw'oim 
zdaniu.

Łączę dla Pana i wszystkich 
Czytelników pozdrowienia

DUSZPASTERZ

dokończenie ze sfr. 10 i^— —  i i *

dzeniem wód. Część piwnic więc zasypano, niektóre wykopano spe
cjalnie i powstała podziemna turystyczna trasa, zaczynająca się kolo 
kamienicy Oleśnickich, a kończąca u podnóża Ratusza.

W  1966 r. W RN  W Kielcach podjęła uchwałę o rewaloryzacji całej 
Starówki do roku 1985. W  marcu 1967 roku. po mokrej wiośnie, 
Sandomierz przeżył jeszcze jedną klęskę. 50 metrów wschodniej 
skarpy runęło w  dół. Osuwisko poszło jak law ina. Zjechał owocowy 
sad i dwumetrowy mur, w ielki jęzor ziemi zasypał ulicę Browarną.

A larm ! Wtedy dopiero zapadła Uchwała Komitetu Ekonomicznego 
Rady M inistrów z 1967 roku, która zaleciła kompleksowe ratowanie 
Starego Miasta wraz z otaczającymi je skarpami. Ta cała katastrofa 
odbiła się szerokim echem w całej Polsce, a nawet za granicą. Do 
Sandomierza zaczęły napływać listy wyrażające troskę o los miasta, 
datki na odbudowę. W  Urzędzie M iejskim  jest kilka albumów z l i
stami, a nawet rysunkami dzieci, wyrażającymi zainteresowanie i 
chęć pomocy ginącemu miastu. Powołano komisję profesorów, której 
konsultantem został specjalista od fundamentów i gruntów profe
sor Politechniki Warszawskiej, Zenon W iłun. „Geoprojekt” krakow
ski opracował dokumentację geologiczną, a Biuro Projektów Budow
nictwa Komunalnego w Kielcach opracowało (w k ilku wersjach) 
koncepcję zabezpieczenia skarpy.

Dziś sandomierskie Stare Miasto jest uratowane. Rynek otaczają 
piękne pastelowe kamieniczki, choć kilka z nich powitało główne 
uroczystości jubileuszowe X  wieków Sandomierza w stanie suro
wym. Odrestaurowano Ratusz, oddano M P iK  i M ały Rynek (dziś 
Plac Iwaszkiewicza), wyrósł zamek. W  kamieniczkach na Starówce 
ulokow'ały się: M PiK , MOK, salon Desy, BW A, Dom Książki, Orbis, 
Muzeum. PTTK, Bibliteka Publiczna, tu skupia się życie kulturalne 
miasta. W  salach Ratusza co miesiąc odbywają się koncerty kame
ralne. W  planie jest budowa szkoły muzycznej i amfiteatru, prze
budowano wiele ulic, wodociągi włożono w żelbetową obudowę.

A Sandomierz to nie tylko Starówka. Ten większy, mniej piękny
i mniej znany — jest trochę dalej. Zabytkowe centrum może po
mieścić zaledwie dziesiątą część mieszkańców. Na zachód w stronę 
Opatowa powstał nowy Sandomierz — osiedla bloków mieszkalnych, 
szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady, przedsiębiorstwa, instytucje. Po 
drugiej stronie Wisły — stocznia i huta szkła. I tak w jednym 
mieście przeplata się historia z teraźniejszością, dawna świetność
i obecne problemy. Jedno jest pewne: do Sandomierza trzeba się 
wybrać koniecznie, jest to bowiem miasto godne uwagi i bliższego 
poznania.

HERBERT W IDERA
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HELENA MNISZKÓWNA

ORDYNAT

Trzeba um ieć otoczyć ukochaną siecią swej przewagi, d e lik a tn ą  i subte lną, 

ale trw a łą  nie u lega jąc ą  zniszczeniu. Trzeba z ostrożnośc ią n ies łychaną o d 

ró żn ić  despotyzm  od tej odm ienne j fo rm y  despotycznej, m a jące j w ładzę  b ós 

twa, a w ytw órność i barw ę storczyka.

Nie żebrać m iłośc i, ale brać ją  stanowczo jako  sw o ją  w łasność.

Iść do celu bez w ahań , bez sk rup ć lów , lecz krok iem  śm ia ły m , druzgocącym  

wszystko po drodze.

M ichorow sk i szedł z tak ą w łaśn ie  zuchw ałośc ią życ iow a, wszystko rzuc ił na  

szalą je dnym  zam achem  i... w ygrał.

Luc ia  odczula przew agę B ohdana, łam iąc ą  hezwzglednie je j niepew ność.

B rochw icz rozm yśla ł, czasem ze spoko jem  dz iw nym , czasem — do głębi 

w zburzony .

Pow tarzał sobie, że św iat i życie ludzk ie  to b laga, ob łuda i w ie lka fa ta 

m organa. O p tym izm , zw yk ły  tow arzysz m łodośc i, gdy zan ik a , zostaw ia po 

sobie w  istocie człow ieka m artw otę  i n iechęć zupe łną. W szystko  jest fałszem , 

to podstawa świata.

Św iat jest jak  tea tr ; o dg rw a ją  się w  n im  tragedie , d ram a ty , najczęście j 

i kom edie, zm ie n ia ją  sie ak torzy , dekoracje, lecz treść g łów na i scena pozos

ta ją  te same. Treść oparta na w iecznym , subte lnym  lub o rdynarnym  oszuk i

w an iu  siebie-

— M ó w ią : kochać — to ży ć ! Paradoks.

— K ochać —  to m o r f in a ; bez nie|^ zam iera się, a n ią  się zatruw a.

K ochać z w za jem nośc ią , to szczęśc ić w ie lk ie , to odurzenie narkotyczne .

K ochać bez w zajem ności, to trąd , śm ierć, to gorsze od śm ierci.

Ale kochać i bez w za jem nośc i i bez jednego atom u nadzie i, to pow olna o k 

ru tna agonia,

Zazdrość szarpała B rochw icza. Z ab io rą  m u  Lucię... T kto ją zabierze? Gdy- 

byż um arła . G dybyż n ik t  nie m ia l p raw a do n ie j!

Egoizm  i m śc iw ość podn ieca ły  się w duszy Jerzego. Ale zastanow ienie prze

m aw ia ło  ciszej w praw dzie , lecz sam ow o ln ie j.

B rochw icz zm aga ł się z sobą.

W ieczorem  ozna jm ione  mu nadejście dwóch panów . N azw iska ich ob jaśn iły  

Jerzego.

Sekundanci Bohdana  pom yśla ł.

O de tchną ł sw obodnie , lecz zan im  wszedł do sa lonu , gdzie go oczek iw ano , 

przebył z sobą k ró tka , ale straszną w a lkę . To, co m ia ł uczyn ić , p ru ło  m u  ży 

ły . Z a tam ow ał k rzyk  protestu, w y ryw a jący  się z w y żyn  am b ic ji i wyszedł 

do sekundan tów  z im ny , pow ażny . B y ł zwycięzcą... lecz sam ego siebie.

Przyjaciele B ohdana zrozum ie li inaczej. Postawa B rochw icza w yda la  się im  

groźną.

P odyk tu je  ostre w arunk i — pom yśleśli jednocześnie.

Po zm ian ie  uk łonów , starszy z panów  w y ja w ił cel ich w izy ty . H rab ia  s łu 

chał bez w rażen ia  i m ilcza ł.

Sekundanc i spog ląda li na siebie porozum iew aw czo , n ie  p o jm u jąc  zachow a

nia się wyzwanego.

Nagle B rochw icz rzek ł głosem stanowczym , ale zupe łn ie  odm iennym  n iż  

zwykle.

— Ja  z panem  M ichorow sk im  po jedynkow ać się ifie będę.

Sekundanci się zdz iw ili.

— Ja k  to? H rab ia  odm aw ia  po jedynku , będąc w yzw anym ? — spyta ! jeden  

ze św iadków  Bohdana-

— Tak, odm aw iam  zadośćuczyn ien ia  z b ro n ią  w  reku

— H rab io ! Ja k i pan m a  pow ód?...

B rochw icz spo jrza ł im  śm iało w  oczy, w zrokiem  jasnym , prawj^m .

— P anow ie ! — p rzem ów ił dob itn ie . — Obraziłem  pana M ichorow skiego b a r 

dzo pow ażnie i z rozm ysłem . Gn by ł w y rozum ia łym , ja  zaś n iespraw ied liw ym . 

C isnąłem  m u  obelgę n ies łusznie , praw da jest po jego stronie.

Św iadkow ie  m ie li m in y  nies łychan ie  zdum ione .

Jerzy , głosem z łam anym  c iągną ł da le j.

— Proszę p anów  zaw iadom ić  pana M ichrow sk iego, że gotów  jestem  prze 

prosić go, gdyż uzna ję  się w innym . Je ś li wówczas zechce on po jedynku , będę 

do usług. Zegnam  panów .

H rab ia  cofnął się do gabinetu

M ia ł w rażen ie , że zdm uchną ł ostatn i p łom yk  w św iątyn i, w k tóre j k ró low a ła  

Lucia, ow iana dym em  ta jem n iczym  u łudy .

B ucha ły  m u  w  m ózgu w u lk any , z ie jące ogniem  i  law ą rozpa loną . Coraz 

w ięcej ich  przybyw ało  i coraz wściek łe jszycli. Je rzy  p ragną ł śm ierci, lecz 

nie z ręk i B ohdana , n ie  w  po jedynku  o Lucię  Tęsknił za czymś, co m u  dać  

może zapom nienie .

w  parę godzin potem , k iedy  B rochw icz drażn ił się ju ż  brak iem  w iadom oś

ci od M ichorow sk iego i m ia ł do niego jechać, nagle Bohdan sam  z jaw ił się 

przed zdum ionym  hrabią.

Jerzy , n iezm ie rn ie  u ję ty , ręce w yc iągną ł do Bodzia  szczerze i serdecznie.

— W ięc m i pan w ybacza? — spytał.

— Tak, chcę abyśm y się rozsta li w  zgodzie bez przykrych  w spom nień . Za- 

tu szu jm 5> je . Chcia łem  pana  zabić, teraz pragnę zgody.

U ściskali się przy jaźn ie .

B rochw icz chcia ł w yczerpać sprawę. R zek i ze w zruszen iem :

— D rog i nasze rozchodzą się, m oże na  zawsze — k tó ż  w ie !?  Proszę pana  

pożegnać ode m n ie  baronów nę i księżną. N ie mogę spe łn ić  tego osobiście. 

Ale... pan m i nie odm ów i ostatniego py tan ia . Jestem  w praw ie  zadać je  panu .

Bodzio przeczul dalszy ciąg.

— P roszę !

— Pan... kocha ją . Czy ta k ? !

— K ocham ! — odrzekł Bohdan śm ia ło  i dum nie .

B rochw icz Z2 ie len ia ł. Ż ó łć  za la ła  m u  krew  w  sercu. R zek ł cicho:

— Ty lko  to chcia łem  w iedzieć.

Pożegnali się w  m ilczen iu

v

XL1X

Księżna Podhorecka z L uc ią  w racały  do k ra ju , Bohdan im  towarzyszył.

B aronów na pragnęła ciszy, zaczęła m a rzy ć  o w stąp ien iu  do k lasztoru . A le  

m yśl ta była jedyn ie  przyw łaszczoną, n ie zaś isto tną.

Lucia chciała od razu  w Belgii pozostać w  klasztorze, w  k tórym  przebyw ała  

po śm ierci Stefci Rudeck ie j. Lecz oparł się tem u Bodzio , i ona znow u m u  

uległa

Gdy jechali we tro je  na  dworzec ko le jow y , Lucia  w nerw ow ym  podniece

n iu  spog ląda ła  przez okno kare ty  na zaśnieżone ulice Paryża.

Nareszcie rzek ła :

— Pozostaw iam  tu sw o ją  przeszłość.

— Tak. i zapom n ij o n ie j — odrzekł Bohdan . — Byłaś kuzynko  pogrążoną  

w śnie przez szereg lat. Dopiero teraz otw iera się przed tobą...

— Furta k lasztorna. P ow innam  była daw no  ją  przekroczyć — w ybuchnę la  

Lucia z dreszczem spazm atycznym .

K siężna po łoży ła  sw ą m ięk k ą  d łoń na ręku  dziew czyny.

— W ierz dziecko, są nieszczęśliwsi od ciebie. Są tacy, k tórych  n ik t  n ie  k o 

cha, a jednak , idą w  św iat sam otn i i d ą żą  do czegoś i zawsze p ragną

(51) cdn.

POZIOM O: 1) do naśladowania, 5) połączenie nerwów, 10) w ro
dzinie budowlanych, 11) dzieje, chronologiczny zapis wydarzeń, 12) 
plaski drąg metalowy, 13) grecka Wenus, 15) najwyższy organ władzy 
w wielu państwach, 16) nietakt, 19) stos, sterta, 21) sekret, 25) w łas
noręczny podpis, 26) niewyraźna mowa, 28) egzotyczny huragan, 29) 
naczynie do podlewania roślin, 30) zabieg leczniczy lub kosmetyczny, 
31) umowa, układ, pakt.

P IONOW O: 1) arena sztangistów. 2) część wiersza. 3) szabla od 
parady, 4j aromatyczny trunek. 6) antypoda epilogu, 7) niefrontowa 
część kamienicy, 8) ubiór nurka, 9) ruchome przepierzenie, 14) przed
stawiciel dyplomatyczny państwa, 17) część kolumny gazetowej, 
IR) bursa, 20) ważny szlak komunikacyjny, 22) przeszkadza w m o
wie, 23) polor, obycie towarzyskie, 24) podpora architektoniczna w 
postaci muskularnego mężczyzny, 27) otwór ścienny.

Rozw iązania prosimy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty ukazania 
się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocz
tówce: „Krzyżówka nr 11”. Do rozlosowania:

nagrody książkowe 

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 

POZIOM O: prospekt, egida, okienko, uciecha, kropla, kontuzja, kom 
presor, fara, Obcy, kominiarz, probierz, liczba, nietakt, interes, Ba
ran, potrzask. P IONOW O: płotka, Orinoko. Penelopa, glista, decyzja, 
autonomia, bałagan, demokrata, looping, minister, cholewa, rezerwa, 
Tirana, parsek, kino.

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5 nagrody wylosowali: 
Stefania Glaza z Bydgoszczy i Mieczysław Wąsik z Gliwic.

Nagrody prześlemy pocztą.
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