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W miesiącu maju naszą uwagę sku
pim y na osobie i postaci Maryi. Jako 
ludzie w ierzący oddajem y Jej specja l
ną cześć, a zwłaszcza przez udział w 
nabożeństwach m ajow ych. Śpiewamy 
ku Jej czci różne pieśni, śpiewamy 
Litanię, odm awiam y różne modlitwy, 
Po co? A by się od Niej czegoś nau
czyć w  życiu w iary, i w życiu codzien
nym.

Zasadniczym fundamentem kultu 
m aryjnego jest uświadomienie sobie 
tego faktu, że M aryja jest Matką Boga, 
Matką Jezusa Chrystusa. Całe życie 
Maryi związane i ukierunkowane było 
na Jezusa Chrystusa. Także i kult 
m aryjny ma w  pierwszym  rzędzie 
zmierzać ku Chrystusowi Panu. W szy
stko bow iem  opiera się o Tajem nicę 
W cielenia i Odkupienia, wszystko 
związane jest ze zbawieniem świata 
i człowieka, wszystko temu celowi ma 
służyć. I to ustawia w łaściw ie od razu 
cały kult Maryi, który w  całości jest 
chrystocentryczny. Czcimy M aryję, ale 
przez Nią czcim y Chrystusa, naszego 
Pana i Zbawiciela. Trzeba mieć zawsze 
jasną świadom ość tego faktu.

Od Maryi możemy wiele się nau
czyć. Ona całe życie skupiała na sw o
im Synu, na Jezusie. Teraz też nas 
prowadzi do Niego. Daje nam przykład 
całkowitego poświęcenia życia osobis
tego swemu Synowi. Poświęcenie to 
w życiu Maryi ma szczególny charak
ter. M aryję wyróżnia tu w ierność i 
skromność. Choć zawsze jest w  pobli
żu Chrystusa — przynajm niej w  n aj
ważniejszych momentach — to obec
ność swą ukrywa tak subtelnie, że 
nigdy nie w idzim y Jej na pierwszym 
planie. Z  tych faktów  m ożemy dla sie
bie w yciągnąć w iele wniosków. A za
tem czcijm y M aryję i uczmy się od 
Niej.

dokończenie na str. 3



PIĄTA NIEDZIELA PO WIELKANOCY

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostola (1,22— 27)

N ajm ilsi: bądźcie w ykonaw cam i słowa, a nie tylko słucha
czami, oszukującym i sami siebie. Bo jeśli kto słucha słowa, a 
nie w ypełni go, podobnym  będzie do człow ieka przypatrującego 
się naturalnemu swemu obliczu w  zwierciadle, gdyż przypatrzył 
się sobie i odszedł, a niebawem  zapomniał, jakim  był. Kto zaś 
wniknął w e w zniosłe praw o wolności i w ytrw ał w  nim, stał 
się nie tylko zapom inającym  słuchaczem, ale w ykonaw cą dzie
ła : Ten będzie błogosław ionym  dla czynu swego. A  jeśli kto 
mniema, że jest pobożnym, nie pow ściągając języka swego, lecz 
zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Czystą i nie
skalaną pobożnością w obec Boga i O jca jest nawiedzanie sierot 
i w dów  w  utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od 
zmazy tego świata.

Ewangelia według św. Jana (16,23— 30)

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom  sw oim : Zaprawdę, za
prawdę pow iadam  w am : Jeśli o  co prosić będziecie O jca w  
Imię moje, da wam. Dotychczas o nic n ie prosiliście w  im ię 
moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To 
w am  m ów iłem  w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już 
nie w  przypowieściach m ów ić w am  będę, ale jaw nie o  Ojcu 
oznajm ię wam. W on dzień w  imię m oje prosić będziecie, i nie 
m ów ię wam, że ja  będę prosił O jca za wami, sam bow iem  
O jciec m iłuje was, boście w y  mnie um iłowali i uwierzyliście, 
że od Boga wyszedłem . W yszedłem  od O jca i przyszedłem na' 
świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli mu ucz
niow ie Jego: Oto teraz jaw nie mówisz i żadnej przypowieści 
nie powiadasz. Teraz w iem y, że wszystko wiesz i nie potrzebu
jesz, żeby Cię kto pytał; dlatego w ierzym y, że od Boga w y 
szedłeś.

„O  cokolw iek byście prosili O jca w  im ieniu moim, da w am ’’ . W y
daje się to wszystko fantastyczne, aby otrzym ać od O jca to, o co 
prosim y w  im ieniu Jezusa. Fantastyczne, bo nieraz prosiliśm y o zdro
wie, o wyleczenie męża i o jca  z nałogu pijaństwa, o szczęśliwe p o 
życie małżeńskie, o ratunek w  nieszczęściu, a były to prośby nie- 
wysłuchane. D laczego? Aby prośby nasze były wysłuchane trzeba 
spełnić pewne warunki, o  których dow iadujem y się z różnych oko
liczności działania i nauki Jezusa. W dzisiejszym  rozważaniu spró
buję uw ypuklić te warunki skutecznej m odlitwy, które moim zda
niem  są szczególnie ważne.

Bóg ustanowił prawa rządzące światem materialnym i duchowym . 
Dlatego też nie m oże mieć pretensji do Boga matka, która bezsku
tecznie prosi o  wskrzeszenie tragicznie zm arłego dziecka, bo byłoby 
to sprzeczne z istniejącym  praw em  życia i śmierci. Jezus wskrzeszał 
zmarłych, leczył beznadziejnie chorych, czynił cuda. W spółcześnie 
również zdarzają się przypadki uzdrow ienia niewytłum aczalne z
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punktu w idzenia m edycznej wiedzy. M ożna prosić o cud, nie możemy 
jednak m ieć pretensji do Boga. że nie wysłuchał naszej prośby.

Skuteczność m odlitew nej prośby jest w dużej mierze uzależniona 
od stanu duchow ego osoby proszącej, a szczególnie od jej wiary. 
U zdrawiając dwóch ślepych, Jezus pow iędział: „W edług w iary w a 
szej niechaj się wam  stanie” . Niewiasta, która od dwunastu lat cier- 
piałana krwotok, usłyszała słowa Jezusa: „U faj córko, wiara tw oja 
uzdrowiła cię” . Pouczając apostołów  o m ocy wiary, Jezus pow iedział: 
„Zapraw dę powiadam  wam, jeślibyście mieli w iarę i nie wątpili, 
nie tylko to, co się stało z drzewem  figow ym , uczynicie (drzewo 
m ocą słów Jezusa uschło), ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś 
się 'i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolw iek byście 
prosili w  m odlitw ie z wiarą, otrzym acie” . K iedy w  czasie burzy na 
morzu uczniow ie budzili Jezusa m ów iąc: „Mistrzu, giniem y” , „On 
obudziwszy się, zgrom ił wiatr i w zburzone fale, a one uspokoiły 
się i nastała cisza. I rzekł do nich : Gdzież jest w iara w asza?” . W 
naszych prośbach kierowanych do O jca nie ma siły w iary i dlatego 
nasze m odlitw y często są bezskuteczne.

Skuteczność m odlitew nej prośby jest uzależniona również od ca 
łokształtu życia religijnego i m oralnego osoby proszącej. „W iem y, że 
Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni 
wTolę jego, w ysłuchuje” —  m ówi do nas Jezus. Zamiast oskarżać 
Boga o niesprawiedliwość, zróbm y remanent w  naszym życiu reli
gijnym  i moralnym. Jakże często wtedy, gdy nam się dobrze pow o
dzi, nie pamiętamy o Bogu i Jego przykazaniach, a dopiero wtedy 
„gdy  trwoga to  do Boga” . Pamiętam pew ne m łode małżeństwo, która 
w  każdą niedzielę przychodziło na mszę świętą, posząc Boga o dziec
ko. którego nie mogli m ieć z pow odu wcześniej dokonanego „za
biegu” przerwania ciąży. W reszcie urodziło się wytęsknione dziecko. 
Szczęśliwi rodzice w ypraw ili chrzciny i bez reszty oddali się w ycho
w yw aniu dziecka. Po kilkunastu miesiącach od narodzenia dziecka 
z przykrością stwierdziłem, że rodzice coraz rzadziej przychodzą na 
niedzielną mszę świętą. Troska o dziecko, dom i jego urządzenie 
całkow icie przysłoniły im Boga. Pewnego dnia przyszli do mnie 
z płaczem, że dziecko jest ciężko chorfe. Zam ów ili mszę świętą, 
przychodzili w niedzielę i w  tygodniu do kościoła, i gorąco prosili 
Boga o zdrowie dla dziecka. Pan Bóg nie wysłuchał ich m odlitw y 
dziecko zmarło. Trudno opisać rozpacz ojca i matki. W  czasie p o 
grzebu nieszczęsna matka m ów iła: „d laczego Bóg nam to uczynił, 
dlaczego nie wysłuchał naszej prośby?” . K to i jakim i słowam i od
pow ie tej m atce? W odpow iedzi uw zględnijm y pytanie uczniów  i od
pow iedź Jezusa: „I zapytali go uczniow ie jego, m ów iąc: Mistrzu, kto 
zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział 
Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim 
objaw iły  dzieła Boże".

Drodzy Czytelnicy! Pokrótce om ów iłem  warunki skutecznej m od
litwy, które w  szczególny sposób podkreśla Pismo Święte: wiara 
i bogobojność życia osoby proszącej. Na zakończenie tego rozważania 
zachęcam do wytrw ałości słowam i naszego M istrza: „Proście, a bę
dzie w am  dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 
Każdy bowiem , kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto 
kołacze, temu otworzą... Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie da
w ać dobre dary dzieciom  swoim, o ileż w ięcej O jciec wasz, który 
jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą” .

Ks. KAZIMIERZ FONFARA
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dokończenie ze str. 1
M aryja jest w zorem  życia chrześcijańskiego. 

Jej życie charakteryzuje przede wszystkim 
gotowość w obec żądań Bożych, i to zarówno 
w  sprawach zwykłych jak i tych nadzw yczaj
nych. W ystarczy tu w spom nieć choćby Jej 
zgodę i przyzwolenie wyrażone słowami „niech 
mi się stanie według słowa T w ego” lub „czyń 
cie, cokolw iek wam  pow ie” m ój Syn. Zawsze 
M aryja jaw i się nam jako służebnica Pańska, 
pełna pokory, gotowa spełnić kalde życzenie 
Boga. Była wówczas taka autentyczna. Nie 
czyniła tego dla poklasku. Nie posługiwała 
się wówczas wyszukanymi słowami. Nie 
liczyła na zysk. Nie pytała — co z tego będę 
miała. Gotowa była spełnić wszystko, czego 
Bóg od Niej zażąda nawet wówczas, gdy 
wszystkiego nie rozum iała do końca. Szła 
przez życie w  pielgrzym ce w iary i starała się 
być blisko Syna. Była blisko, gdy Jej Syn 
umierał na krzyżu. Ona była pod krzyżem. 
Jej Syn spełniał dzieło O jca. Ona stała i także 
cierpiała, składała ofiarę razem z Synem. 
Dzieliła z Nim wszystkie Jego uczucia. Nie 
ma w  Niej w ówczas ani buntu ani nienawiści. 
Pogodzona jest z dokonującą się ofiarą, choć 
wie, jaką niesprawiedliwość w yrządził czło
w iek Jej Synowi. A le M aryja rczum ie §w ego 
Syna. M ożna powiedzieć, że tam pod krzyżem 
była jedna i ta sama w ola w Niej i w  Jej 
Synu. A m y każdego dnia m ów im y: „bądź 
wola Twoja, jak o w  niebie tak i na ziemi” . 
Od Maryi m ożem y się nauczyć, jak tę prośbę 
powinniśmy realizować w  życiu.

..Bez w iary nie można podobać się Bogu”
( H b r ll,6 ). M aryja podoba się Bogu najbar
dziej ze wszystkich ludzi, gdyż wszystkich 
przewyższa w iarą i ufnością. Jej w iara była 
radosnym, pełnym wdzięczności i pokery 
przyjęciem  i uznaniem Tego, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem . Jej wiara jest bezgranicz
nym zaufaniem i całkowitym  oddaniem siebie 
Bogu, co sprawia, że była zawsze tak bardzo 
czujna w obec ob jaw ów  w oli Bożej i że z tej 
w iary w ypływ ała wielka m iłość do świata, do 
wszystkiego, co na nim żyje. I znowu M aryja 
jest tu dla nais przykładem. Jest to również 
okazja do osobistych przemyśleń.

M aryja wierzyła i służyła. Wiara kazała 
Jej śpieszyć z pom ocą. Oddaje się w służbę 
Bogu i Jego Ewangelii, pełni posługi przy 
bliźnich, w idzim y Ją pom agającą w  pracach 
gospodarskich i w  kuchni, pomaga w  pracy, 
a jednocześnie przynosi wszędzie nowinę 
zwiastującą radość i  pokój. Jej pozdrowienie
— jak choćby pozdrow ienie św. Elżbiety — 
jest czymś w ięcej aniżeli zw ykłą uprzejmością, 
jest czymś w ięcej aniżeli przyjętym  zw ycza
jem  czy tradycją. Jej pozdrow ienie jest zna
kiem przybycia i błagosławieństwa Pana. 
Uczymy się od Maryi. W edług naszej tradycji 
i zwyczaju pozdrow ienie chrześcijan było 
pochw ałą Boga i w zajem nym  błogosław ień
stwem. W arto odkryć na now o znaczenie 
chrześcijańskiego pozdrow ienia w e w łas
nych dom ach i m iędzy przyjaciółm i. 
M aryja pozdrow iła Elżbietę słowem  „Shalorn ’ 
— „P ok ó j” . S łow o to jest błogosławieństwem , 
nadzieją. A  n asze— „N iech będzie pochw alo
ny Jezus Chrystus” —  zawiera tę samą treść. 
W  wielu 'domach odchodzi się od tej pięknej 
tradycji. M oże te słow a spowszedniały, może 
stały się pustą form ułką? Od Maryi uczmy 
się na nowo, jak mamy bardziej chw alić 
Boga i błogosław ić sobie i siebie nawzajem. 
W ówczas nawet zw ykłe i najprostsze „dzień 
dobry” może przekształcić się w  m odlitw ę i 
błogosławieństwo.

Przez cały miesiąc maj K ościół w  szczegól
ny sposób stawia nam przed oczyma postać

Maryi, służebnicy Pańskiej, postać Tej, której 
życie było ustawiczą służbą i pracą. Od Niej 
m am y się uczyć jak żyć, jak postępować, jak 
wierzyć, by zawsze być blisko Jezusa Chrys
tusa. W łaściwym , istotnym sensem i celem  
nabożeństw maryjnych, całego kultu do Maryi 
jest przecież nic innego, jak  ty lko zbliżenie 
nasze do Jezusa Chrystusa. To zbliżenie może 
dokonać się przez uporządkowanie, odpow ie
dzialne przed człow iekiem  i przed światem, 
przed sobą i przed Bogiem życie. To zbliżenie 
m oże dokonać się jedynie przez zerwanie z 
grzechem, przez życie duchem Chrystusowym, 
duchem Ewangelii, przez wprow adzenie du
cha Bożego do wszystkich naszych poczynań 
tak, aby przez wszystkich i w e  wszystkim 
Bóg był uwielbiony.

Jezus Chrystus, Syn Maryi, przyszedł na 
ziem ię założyć K rólestw o Boże. N iejedno
krotnie utwierdzał apostołów, iż to Królestwo 
jest w  nich, wśród ludzi, na ziemi. Tego K róle
stwa nie trzeba szukać daleko, gdzieś w  
zaświatach. Ono jest tu, na ziemi, wśród nas. 
Trzeba je  ty lko dostrzec. Aby je  odnaleźć nie 
trzeba zrywać z ziemią, uciekać przed proble
mami tego świata i zaszywać się gdzieś na 
pustyni i pustkowiu. W prost przeciwnie. Trze
ba w  tym właśnie św iecie umieć szukać i 
umieć dostrzegać to K rólestw o Boże, trzeba 
dostrzegać działającego i ży jącego Jezusa 
Chrystusa. Trzeba Nim żyć, Nim oprom ie
niać każdą chw ilę naszego życia. To jest 
wspaniały cel. Ten cel stawia nam przed oczy 
i M aryja. Ta sama, którą znamy ze sceny 
zwiastowania w  Nazarecie. Ta sama, która 
zrodziła SŁOWO, ŚW IATŁOŚĆ PRZEDW IE
CZN Ą w  Betlejem . Ta sama, która chroniąc 
Jezusa uciekła z Nim do Egiptu. Ta sama,

która szukała sw ego Syna w  świątyni jerozo
limskiej i znalazła Go nauczającego mądrych 
i biegłych tego świata. Ta sama, która w  K a
nie Galilejskiej, w idząc zm artwienie gospo
darzy wesela, z w iarą poleciła „cokolw iek  
wam pow ie m ój Syn, to w ykonujcie” . Ta sa
ma, która usłyszy z w ysokości krzyża słowa: 
„N iew iasto oto syn T w ó j” . Ona jest Matką 
Jezusa i naszą Matką.

Dobry syn zawsze patrzy na sw oją  matkę. 
Dla dziecka matka jest zawsze wzorem . M a
ryja jest naszą Matką. My jesteśm y jej dzie
ćmi. Wpatrzeni w  Jej postać, w  Jej życie 
„pełne łaski” , w  życie, w  którym  „Pan był z 
Nią” , starajmy się o to, by rów nież w  naszym 
życiu Pan był z nami, abyśm y trwali w  Jezu
sie Chrystusie, a słowa Jego i Jego nauka 
w  nas. Tak jak Ona starajmy się głównie o 
to, aby wszędzie czynić wszystko dobrze, aby 
służyć sobie, innym i światu, aby każdy mógł
o nas powiedzieć proste i zwykłe, ale jakże 
nadzwyczajne słowa: to  dobry człowiek.
A dobrym  człow iekiem  warto być.

Idziemy śladami Matki Bożej. Zbliżam y się 
do Jezusa Chrystusa tak, jak Ona zbliżała się 
do N iego: z w iernością i poddaniem. Z drugiej 
strony —  naśladowanie Jezusa Chrystusa pro
wadzi nas do m iłowania Jego Matki tak, jak 
On Ją miłował. Taką drogą kroczym y do 
zbawienia. Nie jest to droga łatwa. A le mamy 
nią kroczyć pełni wiary, pokory, hartu ducha, 
odwagi samozaparcia się, poświęcenia, a także 
mamy kroczyć cicho, zwyczajnie, prosto — tak 
jak Ona, M aryja, Matka Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana i nasza Matka.

Ks. TO M ASZ W OJTOW ICZ
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WNIEBOWSTĄPIENIE 
PAŃSKIE

„Pierw szą książkę napisałem, „ Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i  nauczał od po 
czątku aż do dnia, w  którym  udzielił przez 
Ducha Świętego poleceń apostołom, których so
bie wybrał, a  potem  został w zięty do nieba. 
Im też po sw ojej m ęce dał w iele dow odów , 
że ży je : ukazywał się im  przez czterdzieści 
dni i m ów ił o królestwie Bożym. A  podczas 
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z 
Jerozolimy, ale oczekiw ać obietnic O jca:

Słyszeliście o niej ode mnie —  (mówił) —  
Jan chrzcił wodą, ale w y w krótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem  Świętym . Zapytywali 
Go zebrani: Banie czy  w tym  czasie przyw ró
cisz królestw o Izraela? Odpowiedział im : Nie 
wasza to rzecz znać czas i godzinę, które O j
ciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Św ię
ty zstąpił na was, otrzym acie Jego m oc i bę
dziecie moimi świadkami w  Jeruzalem i w  
całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce z ie 
mi.

Po tych słowach uniósł się w  ich obecnoś
ci w  górę i obłok 'zabrał Go im  sprzed oczu. 
Kiedy uporczywie w patrywali się w  Niego, 
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 
dw aj m ężowie w  białych szatach. I rzekli: 
M ężow ie z Galiliei, dlaczego stoicie i wpatru
jecie  się w niebo? Ten Jezus, w zięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go w stępującego do nieba’’ (Dz 1, 1— 11).

W czterdzieści dni po Zm artwychwstaniu 
obchodzim y uroczystość W niebowstąpienia. W 
tym dniu czytam y w  kościele początek Dzie
jów  Apostolskich, który m ówi o  tym w yda
rzeniu.

Zanim przejdziem y do przytoczonego frag
mentu D ziejów  Apostolskich, aby lepiej zro
zumieć zawarte w  nim treści, przeczytajm y 
fragm ent z  Listu św. Pawła Apostoła do Efe
zjan: „B óg Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
gdy wskrzesił Go z m artwych i posadził po 
sw ojej praw icy na wyżynach niebieskich, 
wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego sa
mego ustanowił nade wszsytko G łow ą dla 
Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią T e
go, który napełnia wszystko wszelkimi sposo
bam i” (Ef 1, 17.20.22— 23).

Bóg objaw ił swą m oc i chwałę, gdy wskrze
sił Chrystusa z  martwych. Słowa zaś: „posa
dził Go po sw ojej prawicy, na w yżynach n ie
bieskich...”  oznaczają, że Bóg wywyższył Je
zusa ponad wszelkie stworzenie, uczynił Go 
Panem całego wszechświata.

W ydarzenie wniebowstąpienia jest ob jaw ie
niem chw ały Chrystusa, naszego Pana. Stąd, 
gdy w uroczystość W niebowstąpienia czytamy 
w  kościele, że Chrystus wzniósł się w  obec
ności A postołow  w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu, sam Bóg objaw ił nam, że Chrys
tus został wyniesiony ponad aniołów  i siedzi 
„p o  praw icy Boga” .

W wyznaniu wiary m ów im y: „W stąpił na
niebiosa, siedzi po praw icy Boga Ojca w szech 
m ogącego” . Zasiadanie Jezusa po praw icy 
Boga, niczym  współw ładcy, zasiadającego po 
praw icy cesarza znaczy, że Jezus Chrystus, 
w cielony Syn Boży jest rów ny w  chw ale i 
mocy Bogu-O jcu  swemu. Tak zresztą, jak to 
niekiedy m ów ił do sw ych uczniów : Ja i O j
ciec jedn o jesteśm y”  (J 10,30), „W szystko, co 
ma O jciec jes t  m oje”  (J 16,15). Sw. Jan w  Ob- 
jawnieniu mówi szereg razy o„Siedzącym  na 
tronie” —  Bogu i Baranku —  Chrystusie. 
Słyszy, jak śpiewało „w szelkie stworzenie, któ
re jest kv niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 
morzu i wszystko, co w nich przebywa...; Sie
dzącemu na tronie i Barankowi błogosław ień
stwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki w ie
k ów ” (Ap 5, 13).

Zm artwychwstanie i W niebowstąpienie 
Chrystusa jest wynagrodzeniem Go przez O j
ca za spełnienie danego Mu posłannictwa, za 
posłuszeństwo do śmierci, i to  śmierci krzy
żowej. „... uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci -— a śmierci krzy
żowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko w y 

w yższył i darow ał Mu im ię ponad wszlkie 
imię, aby na im ię Jezusa zgięło się każde ko
lano istot niebieskich i ziemskich, i podziem 
nych, i aby wyznał wszelki język, że Jezus 
Chrystus jest PANEM ” (Flp 2, 8— 11). A le nie 
jest ono tylko „nagrodą” dla Chrystusa za 
dokonanie odkupienia świata: Zm artw ych
wstanie i W niebowstąpienie Jezusa stanowi, 
wraz z  Jego męką i śmiercią krzyżową, o od 
kupieniu świata. Odkupienie nie zakończyło 
się na na krzyżu. Tajem nicą paschalną, dzię
ki której zostaliśmy w ybaw ieni przez Chrys
tusa, jest i śmierć, i uwielbienie Chrystusa. 
Jego zm artwychwstanie i wniebowstąpienie 
ma niem niejsze dla nas znaczenie, aniżeli 
śmierć. „A  jeżeli Chrystus nie zm artw ych
wstał —  czytam y w  liście do Koryntian — 
darem na jest wasza wiara i aż dotąd pozosta
jecie w  grzechach waszych” (1 K or 15, 17).

W m om encie odejścia Chrystusa uczniowie 
Jego stanęli w obec zupełnie now ej sytuacji: 
wszytko trzeba było przemyśleć, przestawić i 
przebudować. W idzialny Chrystus odszedł i 
n ie w róci już za ich życia, ale pow ierzył im  
zadanie, które muszą spełnić: zostawił im
drogę, a raczej w iele drog w iodących do lu
dzi na całym  świecie, którym m ają dawać 
św iadectw o o Nim.

Będą musieli w rócić do Jego obietnicy: „A  
ja  będę z wami po wszystkie dni” . Tym  sło
w om  muszą zawierzyć, a w iara pozawala im 
odnaleźć Jego teraz już niewidzialną obec
ność. W niej muszą znaleźć siłę i m oce po to, 
żeby m óc iść dalej bez Jego - widzialnego 
przewodnictwa. Muszą w rócić do trzech prze
bytych z Chrystusem lat, przywołać na pa
mięć usłyszane słowa, na które dawniej nie 
zw rócili może uwagi, przemyśleć zdarzenia, 
starać się zrozum ieć sposób życia i postępowa
nia Chrystusa, dokonane przez Niego cuda.

Przed m łodym  K ościołem  stanęło now e za
danie: musi przemyśleć konsekw encje słów  
Chrystusa: „Jestem  z w am i po wszystkie dni... 
Nie zostawię was sierotami” . Musi się uwraż
liw ić na Jego niewidzialną obecność. W po
dobnej sytuacji są współcześni chrześcijanie. 
Przed nami również jest droga, mamy być 
świadkami Ewangelii, mamy ją  nieść aż po 
krańce ziemi, m amy ciągle o Nim m ów ić —  o 
Tym, któregośmy nie w idzieli —  mamy 
św iadczyć tak, jakbyśm y widzieli.

Tak w ięc cztreazieści dni p o  W ielkanocy 
święcim y w  K ościele uroczystość W niebowstą
pienia Pańskiego. Uroczystość ta przypomina 
nam, że Chrystus, który przebywa z O jcem  w 
niebie, rządzi K ościołem  i nim się opiekuje.

MAREK AMBROŻY

CHRYSTUS
Twój św ięty Zakon Miłość i Miłość Tobie na imię,
Obecny jesteś wszędy, gdzie zejdą się dobre dusze.
Ongiś był jako człowiek i podjął krzyża katusze 
Za rządów Ponckiego Piłata: Chrystus w Jerozolimie.

Potem  byłeś pogrzebion> a w trzy dni, o wczesnym  świcie,
Niewiasty, niosące olejki, już nie znalazły Cię w  grobie.
Posłaniec Twój niebieski dał im wiadomość o Tobie,
Iż oto w Tw ojej Miłości śmierć pokonana przez Życie.

Zasię wstąpiłeś do niebios, a razem bawiąc na ziemi,
Szukasz, gdzie schodzą się dusze w imię przeczystej Miłości.
Lecz nie tak mnogo, jak pragniesz, związlek dusz ludzkich Cię gości,
Nie tak się, o Chryste Panie, jak godna, posiew Tioój płemi...
■4 •> t •* -

Imię Twe głośne na ustach: i cóż Ci z kąkolu na niwie...
Idziesz szukasz, szukasz... ziemię schodziłeś już całą,
A smutek litosny wraz z Tobą: tak mało jest dusz Twych tak mało...
—  Lecz wiesz, że Dzień Twój nadejdzie i czekasz cierpliwie, cierpliwie...

JÓZEF RUFFER



Poezja religijna

Westchnienie do Boga
Boże m ój! Jeśli znane są Tobie ludzkie losy, 
czemu pozwalasz człowiekowi mylić drogi, 
błądzić w zaułkach mrocznych, krętych,

jak ślepiec ubogi,

chwytać nadziei nikłej, hen  —  w oddali, glosy 
i mieć w ustach gorzki smak porażki,

i krzyczeć w Niebiosy? 
A  serce nieraz boli —  o tak, boli dotkliwie... 
choć nikt tego nie yjidzi, lub nie chce dostrzec. 
Rozum bywa chłodniejszy i pragnie cię ostrzec: 
„bądź w sumieniu sw ym  prawym, postępuj

uczciw ie!” ,
nie zawsze mu się to udaje, w ięc cierpi,

cierpi niewątpliwie.

Dlaczego? Złudą są ludzkie myśli, dążenia —  
i nic~ym więcej,, mimo że tak gorące, 
od młodości czyny nasze przenikajcie, 
bo naprawdę są składnikiem człeczego istnienia... 
az w końcu —  zostają po nich

tylko wspomnienia. 

R1AŁGORZATA KĄPIŃSKA

O

M A Ł A  E N C Y K LO P E D IA  T E O L O G IC Z N A  1,3,1

Otton z Freising —  (ur. ok. 1111, zm. 1158: a lbo z Fryzyngi)
— to niemiecki cysters, historyk i historiograf, od 1138 roku 
biskup Freisingu. Napisał m.in. Chronica sive historia de 
duabus civitatibus, czyli Kronika albo historia o dwóch  
państwach  (dzieło to jest w zorow ane na Państwie Bożym 
św. Augustyna, czyli na w alce dobra ze złem, albo ściślej 
państwa Bożego z państwem szatana).
Otwinowski Erazm — (ur. ok. 1526 zm. 1614) — to polski 
—► socynianin, aktywny działacz kościelny zaangażowany 
w ariańskiej akademii rakowskiej, poeta i pisarz. Napisał 
m.in. Sprawy albo historye znacznych niewiast ze w szystk ie
go prawie Pisma św. zebrane (1589); Przypow ieści Pana 
naszego Jezusa Chrystusa  (1599); Bohaterow ie chrześcijańscy, 
to jest znam ienici i sławni m ężow ie rycerze Chrystusowi, 
przez których  Bóg w K rólestw ie Polskim i w wielkim  
księstw ie Litew skim  praw dy św. Ewangelii objaw ić i roz- 
krzew ić raczył.
Oudin Franciszek —  (ur. 1673, zm. 1752) —  francuski jezuita, 
ks., teolog, autor kilku książek, spośród których szczególnie 
interesujący jest jego W ykład Listu św. Pawia do Rzymian  
(1743), napisany w j. łacińskim pt.: Epistoła Beati Pauli 
Apostoli od Romanos.

Oudin Kazim ierz (ur. 1638, zm. 1716) —  w pierw  był fran 
cuskim zakonnikiem norbertańskim, następnie wystąpił z 
zakonu, porzucił rzym sko-katolicyzm  i w  1690 roku przyjął 
-»kalw inizm . Jest autorem kilku dzieł, spośród których 
należy w ym ienić przede wszystkim następujące Com m enta- 
rius de scriptoribus eccłesiae antiąuis (1722), czyli W ykład o 
starożytnych pisarzach kościelnych ; Un supllem ent des au- 
teurs ecclesiastiąues omnis par Bellarmin  (1688), czyli D o
datek o autorach kościelnych pom iniętych  przez Belarmina. 
Ouwrard Rene — (ur. 1624, zm. 1694) —  francuski ks. rzym - 
skokat., znany i ceniony znawca m uzyki kościelnej i autor

w opracowaniu bpa M. RODEGO

szeregu prac z tej dziedziny, ale jest też autorem książki 
pt.: D efense de l’ancienne tradition d’Eglise de France sur 
la mission des prem iers predicateurs evangeliąues dans les 
Gaulłes du temps des A pótres ou de leurs disciples imm^diats 
(1678), czyli po polsku Obrona starożytnej tradycji Kościoła  
Francji o działalności pierw szych ew angelicznych m isjonarzy  
wśród Galów czasu apostołów albo ich bezpośrednich  
uczniów.
Overbeck Franciszek —  (ur. 1837, zm. 1905) —  teolog ew an
gelicki, profesor teologii w  Bazylei. Napisał m.in. następu
jące dzieła: Entstehung und eine rein historische Betrachtung 
der neutestam entarischen Schriften  (1871), czyli Powstanie 
i czysto historyczne rozważanie now otestam entow ych ksiąg: 
Christlichkeit unserer heutigen Theologie  (1873), czyli Chrze- 
ścijańskość naszej dzisiejszej teologii; Zur G eschichte des 
Kanons (1880), czyli Do dziejów  kanonu; A njange der 
patristischen Literatur, czyli Początki literatury patrystycz
n ej; Anjange der Kirchengeschichtschreibung  (1892). czyli 
Początki pisania historii Kościoła; Bischofsłisen und apo- 
stolische Nachfolge in der K irchengeschichte des Eusebius 
(18998), czyli Lista biskupów i apostolskie następstwo  (suk
cesja) w historii Kościoła Euzebiusza.
Oviedo Andrzej — (ur. r. ? zm. 1554) —  hiszpański jezuita, 
ks., m isjonarz i autor książki pt. De Romanae Eccłesiae Pri- 
malu..., czyli O prym acie Kościoła Rzym skiego.
Oviedo Franciszek — (ur. 1602, zm. 1652) —  hiszpański jezu
ita, ks., profesor teologii moralnej na uniwersytecie w  M a
drycie. Napisał książkę pt.: De virtutibus fide, spe et carita- 
te (1651), czyli O cnotach: wiary, nadziei i miłości.

Oven John —  (ur. 1765, zm.) —  anglikański kaznodzieja, za
łożyciel M iędzynarodow ego Towarzystwa Biblijnego, dla któ
rego osobiście opracow ał statut i sam też był jego  bardzo
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„Polacy mają znakomitych pilotów...”
W  5 0 .  rocznicę, słynnego lotu S. Skarżyńskiego

najwspanialszych w  latach trzy
dziestych sukcesów naszego lotnict
wa, które podziwiał niem al cały 
świat, zaliczyć należy:

—  zw ycięstw o Żw irki i W igury w  III Cha
llenge^ — największych zawodach lotniczych 
w  Europie:

—  samotny przelot nad Atlantykiem Stanis
ława Skarżyńskiego:

—  zw ycięstw o F. Hynka i Z. Burzyńskiego 
w  zawodach balonowych o puchar Gordon- 
-Bfcnnetta.

Już w pierwszej połow ie lat dwudziestych 
lotnictw o polskie zw róciło na siebie uwagę 
całego świata, a piloci zyskali uznanie za od 
wagę, heroizm i kunszt pilotowania. Zapewne 
w pamięci wielu pozostał Jan Nagórski, k tó
ry już w  roku 1914 dokonał pierwszych w 
świecie sam olotow ych lotów  polarnych, star
tując z  Now ej Ziemi. Ten słynny lot odbył 
s;ę jednak wtedy, gdy na mapach świata nie 
było jeszcze Polski —  choć już za cztery lata 
miała się ona odrodzić. Pierwsze lata n iepod
ległości były bardzo trudne, ale lotnictwo 
polskie rozw ija ło się —  i ku zdziwieniu świa
tow ej opinii —  czyniło szybkie, w prost osza
łam iające postępy. Już w  roku 1926 (zaledwie 
osiem lat po odzyskaniu niepodległości) Bo
lesław Orliński i mechanik Kubiak przelatują 
trasę W arszawa — Tokio —  Warszawa, co 
było na ówczesne czasy osiągnięciem w spa
niałym. W dwa lata później m jr Ludwik Idzi
kowski i m jr Kazim ierz K ubala podejm ują 
pierwszą nieudaną próbę przelotu nad Atlan
tykiem. Do tej pory przelot ten pow iódł się 
tylko jednem u pilotowi. Był nim Amerykanin, 
Charles Augustus Lindbergh. który — jako 
pierwszy —  samotnie przeleciał nad Oceanem 
Atlantyckim 21 m aja 1927 roku. Udany prze
lot Lindebergha nie tylko s ta n o ^ ł zachętę 
do dalszych prób „podbicia” oceanu^ ale stał 
się marzeniem niemal wszystkich pilotów.

Wśród tych, którzy usiłowali pow tórzyć suk
ces Lindbergha, był również m ajor Ludwik 
Idzikowski. R odow ity warszawiak, niespokoj
ny duch i znakom ity pilot-oblatyw acz, już w 
1926 roku planował lot przez Atlantyk. W y
jazd do Francji, dokąd oddelegow any został do 
Polskiej M isji W ojskow ej Zakupów, nie poz
w olił mu jednak na zrealizowanie powziętych 
zamiarów. Po raz pierwszy wystartował 3

sierpnia 1928 roku, a w ięc przeszło rok po lo 
cie  Lindbergha. Am erykanin odbył jednak 
lot samtotr.y, zaś Idzikowskiemu towarzyszył 
drugi polski pilot —  Kazim ierz Kubala. Pole
cieli samolotem „A m iot” , konstrukcji francus
kiej inż. M. Amiota. Idzikowski i Kubala w y 
startowali z lotniska Le Bourget pod Pary
żem do Now ego Jorku, musieli jednak za
w rócić znad Wysp Azorskich na skutek de
fektu silnika. G dyby w tedy wiedzieli, że już 
za dwa lata pojaw ią się samoloty polskiej 
konstrukcji —  świetne RW D i PZL —  może 
odłożyliby następny lot... A  tak —  zakończył 
się on przym usowym  wodowaniem  u brzegów  
Portugalii. To niepow odzenie nie zraziło jed 
nak Polaków. Próbę zdobycia Atlantyku po
nowili 13 lipca 1929 roku. Niestety, ta pow tór
na próba skończyła się tragicznie (i jak tu 
nie w ierzyć w  feralną trzynastkę?). Ponowny 
defekt silnika zm usił p ilotów  do przym uso
w ego lądowania na wyspie Graziosa, w  gó
rzystym jeszcze, na nieszczęście, terenie. Sa
m olot uległ rozbiciu i zaczął płonąć. K azi
mierz K ubala uratował się jakimś cudem, 
choć z licznym i obrażeniami, natomiast ma
jor  Ludwik Idzikowski spłonął w  samolocie. 
Jego zw ęglone zw łoki przyw ieziono do ro
dzinnego miasta, Warszawy, gdzie 19 lipca 
1929 roku pochow ano go na Powązkach.

Rok 1929, choć zakończył się tragiczną 
śmiercią m ajora Ludwika Idzikowskiego, był 
jednak pom yślny — poza tym  jednym  przy
padkiem. I tak, m ajor pilot M akowski prze
latuje bezpośrednio z Poznania do Barcelony 
na maszynie rodzimej produkcji „K ublin  R -x ” , 
kpt. Karpiński i mechanik Rogalski lecą do 
Afganistanu, w racając do Polski (przez Syrię 
i Egipt, a Żw irko i Wigura odbyw ają ra jd  do
okoła Europy na dw um iejscow ym  jednosilni
kow ym  jednopłacie turystycznym typu 
RWD-2, którego w spółtw órcą był Wigura. W 
tym  samym roku Żwirko — wspólnie z inż. 
Kocjanem  —  ustanawia na tym samym sam o

locie rekord wysokości dla sam olotów tej ka
tegorii: 4004 metry.

Lata 1931— 1932 to pasmo nieustannych 
sukcesów. Do największych osiągnięć zaliczyć 
należy przelot dookoła A fryki długości ponad 
25770 km, dokonany przez kapitana pilota Sta
nisława Skarżyńskiego i inż. A. M arkiewicza, 
oraz wspaniałe zw ycięstw o Żw irki i' W igury 
w największych zawodach lotniczych, III 
Challenge’u, rozegranym m iędzy 18 a 28 sier
pnia 1932 roku w  Berlinie. Po tym zw ycięst
wie cała niemal prasa światowa pisała: „P o 
lacy m ają znakomitych pilotów, ale jeszcze 
lepsze sam oloty” . Dzięki temu zwycięstwu 
Polska stała się światową potęgą lotnictwa 
sportowego, a samolot RWD-6, na którym 
zwyciężyli nasi piloci, w zorcem  dla konstruk
torów całego świata.

Myślę, że warto przypomnieć tych wszyst
kich inżynierów  —  konstruktorów, którzy sta
li się w ówczas w spółtw órcam i tak wielkich 
sukcesów polskiego lotnictwa pod koniec lat 
dwudziestych i na początku trzydziestych. 
Bez ich udziału zw ycięstw a i sukcesy naszych 
wspaniałych pilotów  byłyby na pewno znacz
nie skromniejsze. W e wspom nianych latach 
działała w  Polsce grupa konstruktorów —  en
tuzjastów lotnictwa, tzw. „Erw udziacy” , in- 
żnierowie: Stanisław Rogalski, Stanisław
Wigura i Jerzy Drzewiecki (RWD), którzy 
tworzyli zespół m łody i bardzo zaawansowa
ny w  konstrukcjach sam olotów  sportowych 
RWD.

Sam oloty ich konstrukcji pobija ły rekordy 
międzynarodowe, jak też uczestniczyły — choć 
bez pow odzenia —  w  II Challenge’u. Młodych 
konstruktorów czekało nowe, ogrom nie trudne 
zadanie: skonstruowanie samolotu bardzo
nowoczesnego na III Challenge. Dzięki o fia r
ności społeczeństwa, ze składek LO PP (Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciw lotniczej), zbu-

M A Ł A  E N C Y K LO P E D IA  T E O L O G IC Z N A

zaangażowanym propagatorem. Napisał też m.in. The Chris
tian M onitor (1779), czyli Chrześcijański M onitor; History 
o f Ihe British and foreign Biblie Society  (1816—20; 3 tomy), 
czyli Historia B rytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Bi
blijnego.

Owoce działania Ducha św. w człowieku, Ducha Świętego, 
trzeciej Osoby — T rójcy  Najświętszej, której to Osobie, m ó
w iąc od strony ludzkiego pojm ow ania perm anencji działań 
T rójjednego Boga przypisuje teologia katolicka działania 
przede wszystkim uświęcania i oświecania ludzi, dzieci B o
żych, są to te wszystkie już na gruncie cnotliw ego, łaską 
uśw ięcającą ozdobionego życia, przeżycia, czyny, dzieła, któ
re dają tak żyjącem u człow iekow i zadowolenie, radość, 
szczęście —  oczyw iście przede wszystkim w  sensie i w  rozu
m ieniu nadprzyrodzonym. Sw. Paweł w  Liście do Galatów 
w ym ienia t3rtułem przykładu takie ow oce działania Ducha 
Świętego w. człowieku. Pisze m ianow icie tak: „O w ocem  zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, w ierność, łagodność, opanow anie” (Gal. V,22— 23).

Oyen Christian — (ur. 1934) — to w pierw  niem iecki rzym 
skokatolicki ks., dr teologii, który w  1933 roku przeszedł do 
Starokatolickiego K ościoła w  RFN, od 1972 roku jest profe
sorem i dyrektorem Starokatolickiego Sem inarium D uchow 
nego przy Uniwersytecie w Bonn. Jest autorem wielu prac: 
artykułów, przyczynków  naukowych, książek, spośród któ
rych tu należy w ym ienić następujące: Eine frihchristliche 
EngelpReumatologie bei K lem ens von Alexandriert (1966), 
czyli W czesnochrześcijańska pneumatologia aniołów u K le 
mensa z A leksandrii; W estliche Orthodoxie. Ein Buch iiber 
J.J. O verbeck  (1970: IKZ), czyli Zachodnie Prawosławie. 
Książka o J.J. O verbeck ’u; A postolisches und nichtapostoli- 
sches A m t (1972; IK Z), czyli Apostolski i nieapostolski urząd; 
D er dritte A ltkatholiken-K ongress im Jahre 1873. (Gedenk-

schrift der altkatholischen Kirchengem einde Konstanz 1973), 
czyli Trzeci Kongres Starokatolików w  1873 roku  (Pamiątko
w e w ydaw nictw o starokatolickiej parafii w  K onstancji); Die 
Katholizitdt der K irche und das anglikanisch-alkatholische 
Interkom m unionsabkom m en  (1974 IK Z), czyli Katolickośc 
Kościoła i anglikańsko-starokatolickie um ow y; Die Lehre 
der gottlichen K refte  Dei Justin (Studia Patristica XI, Ber
lin 1972), czyli Nauka boskich M ocy u Justyna; i in.

Ozanam Fryderyk —  (ur. 1813, zm. 1853) — w łoski działacz 
i pisarz rzym skokatolicki, w spółzałożyciel w  1833 r. stowa
rzyszenia męskiego pod wezwaniem  - »  św. W incentego a 
Paulo, dr prawa, profesor w  - Sorbonie, człow iek w ielk ie
go a czynnego miłosierdzia. Napisał też w iele dzieł, spośród 
których tu należy w ym ienić następujące: Dante et la Philo-

sophie catholiąue au XIII  siecle (1839), czyli Dante i filozo
fia katolicka w  XIII  w ieku ; D eux chanceliers d 'A ngleterre: 
Bacon de Verulam et saint Thomas de Canterbury  (1836). 
czyli Dwaj kanclerze angielscy: Bacon z W erulam u i św. T o
masz z Canterbury; Les Germains avant le Christianisme 
(1847), czyli Germanie przed przyjęciem  chrześcijaństw a; La 
Civilisation au V  siecle  (1848, czyli Cywilizacja w V  w ieku; 
Les poetes frnaciscains en Italie au XIII  siecle (1852), czyli 
Poeci franciszkańscy w Italii w XIII  wieku.

Ozeasz —  syn Beeri, to im ię izraelskiego proroka, pierw sze
go z tych dwunastu proroków  mniejszych, żyjącego w 
VIII w. przed Chr., a działającego w  latach ok. 760— 730. 
Sw oje nauki i poglądy, będące treścią objaw ienia Bożego, 
proroczego poznania, spisał w  Księdze Ozeasza (liczy ona 14 
rozdziałów  i jest w łączona do — kanonu Pisma św .; — B i
blia). W  Księdze tej występuje przeciw  szerzącemu się bał
wochwalstwu, bezbożności, rozpuście, niesprawiedliwości, 
wyzyskow i ludzi przez bogaczy i możnych tego świata.
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W ręczanie odznaczeń polskim  lotnikom , biorącym  udział w  bitwie o A nglię
w  dyw izjonach  RAF

dawano na Okęciu piękny zakład (D ośw iad
czalne Zakłady Lotnicze), do którego przepro
wadzili się natychmiast z  Politechniki W ar
szawskiej „Erw udziacy” . Jednocześnie do bu
dow y sam olotów  challenge’ow ych przystąpi
ły też Państw owe Zakłady Lotnicze (PZL), na 
czele z inż. Jerzym Dąbrowskim i Francisz
kiem Misztalem. Dobrze też pracowała Pod
laska W ytwórnia Sam olotów (PWS) w  Białej 
Podlaskiej, ale je j zadaniem była budow a 
wyłącznie p łatow ców  w ojskow ych. Trzeba by
ło się spieszyć, bo czas naglił, a zagraniczni 
konkurenci nie próżnowali. W  RW D praca 
wrzała dniem i nocą. N ow y sam olot musiał 
być bardzo now oczesny: lekka konstrukcja z 
oszkloną kabiną, kom fortow e wyposażenie 
wnętrza, pełna m echanizacja i automatyzacja. 
Silnik musiał być w yjątkow o m ocny i spraw 
ny. Powoli, lecz bardzo systematycznie p ow 
stawał wspaniały góm opłat przeznaczony na 
Challenge 1932 roku, jak  również na pro
jektowany na następny rok lot przez Atlantyk
—  RW D— 6, konstrukcji inżynierów : Rogals
kiego, W igury i Drzewieckiego. RW D —  to 
pierwsze litery nazwisk konstruktorów. Tym 
razem znacznie odbiegał on konstrukcją i w y
glądem od dotychczasowych sam olotów  tej 
wytwórni. RW D— 6 zw yciężył nie tylko w  III 
Challenge’u, ale okazał się również najlepszą 
i pod każdym względem  najnowocześniejszą 
maszyną na świecie.

Tymczasem nadszedł m aj 1933 roku. Pa
miętna i tragiczna próba przelotu nad Atlan
tykiem, która kosztowała życie m ajora Lud
wika Idzikowskiego oraz nie mniej tragiczna 
śmierć Franciszka Żwirki i Stanisława W igu

ry, bohaterów III Challenge^, n ie odstraszyła 
innego naszego pilota, kapitana Stanisława 
Skarżyńskiego. Urodzony w  m ałym  miastecz
ku, W arcie, 1 kwietnia 1899 roku, od dzieciń
stwa już marzył o dalekich przestrzeniach, 
podróżach. Studiował na Politechnice W ar
szawskiej. W  latach 1916— 1917 działał w  
Polskiej Organizacji W ojskow ej (POW), zaś 
w  1918 roku wstąpił do W ojska Polskiego. 
Szkołę pilotów  ukończył w  roku 1925 w  B yd
goszczy, w  1927 roku otrzymał stopień kapi
tana. M łodego kapitana pociągały loty długo
dystansowe — z  zadrością więc, ale i zara
zem z podziwem przyjął w iadom ość o braw u
row ym  przelocie Charlesa Lindbergha nad 
Atlantykiem. Już w tedy postanowił „zdobyć” 
Atlantyk —  co na ówczesne czasy było nie
mal sam obójstwem . Skarżyński zawierzył m a
szynie polskiej produkcji i konstrukcji, 
RW D— 5 bis z silnikiem Gispy-M ajor, o m o
cy 130 KM. Ten sportowy sam olot zaprojek
towali inżynierowie „Erw udziacy” . W takiej 
to maszynie kapitan Stanisław Skarżyński d o 
konał swego słynnego lotu nad Atlantykiem, 
do którego wystartował 7 m aja 1933 roku. 
Trasa lotu w iodła z  Saint Louis w  Senegalu 
do M acelo w  Brazyli, dokąd przleciał następ
nego dnia. Długość lotu wynosiła 3582 km.

Samotny przelot Skarżyńskiego nad Atlan
tykiem południow ym  — podobnie jak  L ind

bergha — stanowił sensację nie tylko w  kołach 
specjalistów ; z  entuzjazmem komentowała go 
prasa całego świata. Był to praw dziw y trium f 
polskiego pilota i polskiej maszyny, podobnie 
jak w  berlińskim zw ycięstw ie Żw irki i W igu
ry  sprzed kilku miesięcy. Zdobyw ca Atlanty
ku stał się zTdobywcą m iędzynarodowego re
kordu sam olotow ego odległości w  kategorii II 
sam olotów  sportowych. Federation Aeronau- 
tiąue Internationale (FAI) nagrodziła Polaka, 
jako pierwszego, M edalem Louisa Bleriota.

Sukces Stanisława Skarżyńskiego przyjęto 
w  kraju niebywałym  entuzjazmem. P o tra
gicznej śmierci Żwirki i W igury taki sukces 
był niezwykle potrzebny społeczeństwu pols
kiemu, które bardzo boleśnie przeżyło śmisrć 
zw ycięzców  III Challenge’u. Cała prasa pols
ka, począw szy od „Polski Skrzydlatej” , dzien
niki i tygodniki zam ieściły obszerne artykuły, 
komentarze, w ywiady, fotografie, nie tylko ze 
zdobyw cą Atlantyku, ale również i z jego naj
bliższą rodziną: matką, żoną, ojcem , bratem.

Jeszcze w  tym  samym roku Zbigniew  Bu
rzyński i Franciszek Hynek odnoszą bezape
lacyjne zw ycięstw o w  m iędzynarodowych za
wodach balonowych, zwanych od ich założy
ciela — Pucharem Gordon-Bennetta. B yły to 
największe zaw ody tego typu na świecie. Nasi 
piloci balonow i wprost zmiażdżyli swych kon
kurentów odległością przelotu, zajm ując dwa 
pierwsze miejsca. W spaniałym sukcesem pilo-

- tów  polskich zakończył się również IV 
Challenge, rozegrany w  1934 roku w  Polsce: 
kapitan Bajan z  mechanikiem Pokrzywką byli 
pierwsi, a porucznik Płończyński wraz z 
Zientkiem uplasowali się na drugim miejscu. 
Niemcy (świetnie przygotowani) musieli za
dow olić się dopiero trzecim miejscem.

W róćm y jeszcze na chw ilę  do Stanisława 
Skarżyńskiego. W  styczniu 1934 roku Skarżyń
ski awansowany został do stopnia m ajora i 
cieszył się niezw ykłą popularnością w  kraju 
i za granicą. Aż nadszedł rok 1939. Jak w ięk
szość (polskich pilotów  przedostał się do A n 
glii. Służył w iernie ojczyźnie do końca. W al
czył w  polskim  lotnictwie jako p ilo t 'bom b ow 
ców  i komendant polskiej stacji lotniczej w  
Lindholm. W nocy z 25 na 26 czerw ca 1942 
roku w ziął udział w  w ypraw ie tysiąca bom 
bow ców  na Bremę. W nalocie tym uczestni
czył 305 Dewizjon Bom bow y Ziemi W ielko
polskiej (305 Polish Bom ber Sąuadron).
Nie pow róciła  tylko jedna polska załoga, le 
cąca w  uszkodzonym samolocie, który nie do
tarłszy do lotnisk angielskich, zm uszony był 
do przym usowego w odowania na Morzu P ół
nocnym. Pięciu członków  załogi uratował an
gielski okręt w ojenny, szóstemu los nie poz
w olił się uratować. Był nim zdobyw ca Atlan
tyku, podpułkow nik Stanisław Skarżyński.

Dziś przelot nad Atlantykiem nie jest żad
nym  problem em, ale trzeba przyznać, że tyl
ko olbrzymie, kilkum otorow e sam oloty pasa
żerskie dają gw arancję bezpiecznego lotu. 
Przelecieć jednak nad Atlantykiem małym 
sportowym  samolotem, do tego jeszcze samot
nie, jest tak samo trudno, jak w  roku 1933. 
Dlatego też w yczyn am erykańskiego pilota 
Charlesa Lindbergha (który przez długie lata 
był jednym  z  najpopularniejszych ludzi w 
USA) i Polaka —  Stanisława Skarżyńskiego
— trzeba jeszcze i dzisiaj uważać za osiąg
nięcie wspaniałe, wielkie, niemal sensacyjne.

-  CZESŁAW BUJNIK
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7? Chwalcie
łąki
umajone

..Wtedy M aryja rzekła: W ielbi 
dusza m oja Pana, i raduje się 
duch m ój w Bogu, m oim  Zbaw 
cy. Bo w ejrzał na uniżenie Słu
żebn icy sw ojej. Oto błogosławić 
Mnie będą odtąd w szystkie p ok o
lenia, gdyż w ielk ie rzeczy u czy
nił Mi W szechm ocny”  (Łk 1, 
46-49).

W Piśmie św. uczczono M ary
ję  w taki sposób, jakiego nie do
św iadczył żaden człowiek. Prze
czytajm y na przykład, co pisze 
św. Łukasz (1, 26 nn) o zw iasto
waniu Matce Bnżej. A nioł nazy
wa M aryję „ pełną łaski” , „b ło 
gosławioną m iędzy niewiastam i", 
pow iada Jej, że będzie matką 
Syna Bożego.

W zwiastowaniu uwyraźnia się 
jeszcze coś innego: ścisłe powiąż 
zanie Maryi z Bożym dziełem 
zbawienia. Bóg urzeczywistnia 
sw ój plan zbawienia nie bez Jej 
akceptacji. Po odpow iedzi: „O to ja 
służebnica Pańska, niech Mi się. 
stanie według tw ego słow a” , ^roz
poczyna się w ybaw ienie ifts 
przez Boga. W ten sposób M aryja 
stała się praw zorem  i przykładem 
dla każdego wierzącego.

M aryja, którą nazywamy ..Mat
ką w iernych", należała do na j
bardziej w iernych osob, tow arzy
szących Panu do samego końca 
Jego m ęki.' Pod krzyżem stała 
wraz z ..umiłowanym uczniem ", 
Janem. W  Piśmie św. czytam y:

„A  obok krzyża Jezusowego 
stały: M atka Jego i siostra M at
ki Jego, Maria, żona Kleofasa, 
i Maria Magdalena. K iedy więc 
Jezus- ujrzał Matkę i stojącego 
obok niej ucznia, którego m iło
wał, rzekł do M atki: Niewiasto, 
oto syn  twój. Następnie rzekł do 
ucznia: Oto Matka twoja. I od 
tej godziny uczeń wziął ją do 
siebie” (J 19, 25-27).

Od tej chw ili K ościół przyjął 
na siebie rolę Jana, któremu 
M aryja została dana za Matkę na 
wyraźne życzenie Chrystusa. D la
tego M aryja jest obecna przy 
w ielkich wydarzeniach, jakie m a
ją m iejsce w  Kościele p ierw ot
nym na przykład w  dzień Z ielo
nych Świąt.

W  roku 431 odbył się w  Efezie 
w  A zji M niejszej III Sobór pow 
szechny. Uchwały tego soboru 
uznały wszystkie K ościoły chrze
ścijańskie. Przede wszystkim 
chodziło tam w ów czas o zbada
nie błędnej nauki Nestoriusza, 
który przeczył boskości Chrystu
sa. twierdząc, że był On jedj^nie 
człowiekiem . Jednoznacznie opo
w iedziano się za w iarą w  boskość 
Chrystusa. Znaczyło to konsek- 
wetnie, że M aryję, można słusz
nie nazywać „M atką Bożą” . K o
ścioły w  następnych stuleciach 
zgodne były co do oddawania 
czci Matce Bożej.

Uczestnicząc w  nabożeństwach 
m ajow ych  pom yślm y o tym, że 
jesteśmy w  Kościele, gdzie w y
służone przez Chrystusa łaski 
przekazuje nam M aryja, Jego i 
nasza M atka: Matka Jezusa i 
Matka Kościoła.

Litania 

dziękczynna

O rajskich ląk Wiosno bez końca,

Na kuli świata stojąca,

Nów pod nogami —  i węża kłąb,

O Gwiazdo morza,

Jutrzenna zorza,

W  W iecznego Słońca wyświecona rąb, 

Za wolność Tobie 

Żyw cem  przeżyw sze w grobie: 

Hosanna! Hosanna! Hosanna!

W ieżo z kości słoniowej,

M ocy, krusząca okow y!

Domie złoty  —  Przym ierza arko —  

Tonących barko!

Pustyni manno,

Opok fontanno!

W niebowstępywań poręczy,
Moście z tę czy !

Lustro Przedwiecznego Oblicza, 

Matko dziewicza!

Leczący śmierć balsamie,

Furto w niebieskiej bramie!

Pom ocy nieustanna!

Za wolność Tobie

Żyw cem  przeżywsze w grobie:

Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Maria Grossek-Korycka  
(1864— 1926)

Salve Regina

Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,
W  której przedwieczny zamieszkało Słowo,
Bądź pozdrowiona, o M aryjo święta,

Bądź pozdrowioną, Królowo!

Bądź pozdrowiona, stroskanych nadziejo!
Uproś nam, Pani, długich cierpień kres;
Jakież bo łzy się i poty  nie leją 

Na tym  padole lez!

W  życiu wygnańczem, w cierpieniu obfitem-, 
Byśm y szatańską ominęli sieć,
Twojego płaszcza okryj nas błękitem,

W żywotach nocy świeć!

A po wygnaniu nam, sierotom Ewy,
Synaczka swego na niebiosach wskaż;
Niechaj anielskie zawiodą nam śpiew y:

Oto Zbawiciel wasz! —

G! litośchua, łaskawa, o! słodka,
Niech glosy nasze do Ciebie się wzbiją,
Niech nas już nowa niedola nie spotka,

Matko M aryjo!

Taka bo nędza, że serCe rozsadza,
Taka bo susza, że nikt się nie modli,
Taka bezbożność, że piekło sprowadza,

I co dzień podlej.

Za cóż nam wypadło po tej grobu stronie, 
Zanim nas przepaść wieczności otoczy,
Czoło w płomieni już nosić koronie 
I widzieć duchy cielesnymi oczy...
Ach i przeczuwać zatracenia m ękę 
Dla naszych ojców  i dla naszych win?
O! Pani świata, ściągrAj ku tym  rękę,
Za które skonał Twój Syn.

Lilia, co w  niebo czystością wybuja,
W esel się, gwiazdo niebios —  Alleluja!

Święta, pogodna, w łonie nosić godna 
Tego, co z piekłem  w ieczny zrobił przedział,
I zmartwychpowstał, jako był powiedział —  Alit 

Módl się za nami grzesznymi 
Synami ziemi —  Alleluja!

Teofil Lenart 
(1822-1893)



Prosim y:
„M ódl się za nami!”
Twa łaska słynie!
„M ódl się za nami, 

„Grzesznym i,
„Teraz

„I  w śmierci naszej godzinie! —  ” 
Am en!

Apollo Nałęcz Korzeniowski 
(1820-1869)

Do Bogarodzicy

Zaliż Cię chwalić potrafim  
W ygnance, dalecy nieba?
Wielbią Cię Cheruby, Serafim,
A nie uwielbią jak trzeba.

Jakąż ozdobę dać możem  
Na świętność Twojego czoła, 
K tórej sam księżyc podnożem  
A gwiazdy świecą dokoła?

Cóż przed Twym  kadzić obrazem  
Lub drogie wieszać tablice,
Gdy serca zimnym są głazem
I grzeszne, wznosim prawice?

Ave Maria

Matko —  Dziewico! —  czczą CieWiP 
I ludzie grzeszni na ziemi,
I święci Pańscy w niebie:
Tyś najświętsza między niemi!

Twa pomoc dzielna,
I z każdą dobą 
W szyscy wołają:
„Zdrowaś, M aryjo!”
„T yś łaski pełna:”
„Pan z Tobą!”

Zaranv!a gwiazda blask leje,
Twoja niewinność jaśnieje.
M aryjo! Panno nazwana,
Twe imię piekło zw ycięża:
W ypełnić —  byłaś wybrana,
Gdyż pierwszych ludzi nadzieje 
Ty zdeptałaś głowę węża!

O Perło Syjona!
W ołamy zp łzami:
„T yś błogosławiona 
Między niaioiastami!”

Bóg chcąc spełnić przyrzeczenie  
Rodzicom naszym, nadane,
Rzucił na ziemię spojrzenie 
I Tws łono nieskalane 
W ybrał sobie na mieszkanie,
Nad wszystkich wzniesionaś była!

Spełniła się tajemnica 
Niezmierzpna, niepojęta! 
Duchem Świętym  —  Dziwica 
Była poczęta!

I Boga-Człeka zrodziła!

I umęczony,
Gdkupil nas od złego:
„Jezus, błogosławiony 
Owoc żywota Tw ego!”

O! kótrej tron jest wysoki 
Przy Bóstwa samego tronie, 
Jakże mój pokłon głęboki 
Grąży się w przepaść i tonie!

„Maryjo, Pani

Jeśli sama czystość mila, 
W dzięczniejszy wianek być może, 
Co go Ci Dafne uwiła:
Oto najbielsze w nim róże.

Sama ich równa białości,
Stara się, by je j nie zmazać;
By przed wzorem  niewinności 
Swoją niewinność okazać.

Nieioiele myśli, lecz szczerze,
Gdy to, co czuje, wylewa, 
Przeważą dwa je j pacierze 
W szystko, co Tobie świat śpieioa.

Franciszek Dionizy Kniażnin 
(1750— 1807)

Aniołów"...

Maryjo, Pani Aniołów! —  u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie —

A niech się wola Syna Twego stanie 
Na ziemi —  naszej, tak, jako jest w Niebie.

I niechaj wielkie będzie zmiłowanie 
Od góry  —  jasnej ku biegunom  —  nocy:

Bo zapatrujemy się na krzyżowanie
I Eloj-łamma!... —  wołamy —  pomocy!...

fiMaryjo, Pani Aniołóio, u Ciebie 
O tw ej korony prosimy zmartwychwstanie —

A niech się wola Syna Twego stanie 
Na ziemi —  naszej, tak, jako jest w  Niebie...

Amen.

Cyprian Norwid (1821— 1883)
\



G ictto, Pocałunek Judasza (ok. 1306—1309)

Judasz w ystępuje w  Biblii głównie jako 
„ten, który Go w ydał” lub jako „syn zatra
cenia” . Takie wyeksponow anie jednej tylko 
cechy jest typow e dla biblijnej indywiduali
zacji postaci, prowadzącej w ręcz do jej sym- 
bolizacji, a w  rezultacie do archetypizacji. 
Każda postać ma bow iem  ściśle określoną 
rolę i co za tym  idzie, ściśle sprecyzowany 
zespół cech, niezbędnych do odegrania tej 
roli. W iarygodność psychologiczna nie jest tu 
najważniejsza, bowiem" celem  biblijnego tek
stu jest nade wszystko pouczenie, nauKa m o
ralna.

Imię Judasz brzmi po hebrajsku Jahuda i 
oznacza „godny czci” . Grecka w ersja tego 
imienia to Jouda bądź Joudas, zaś polska — 
Juda lub Judasz. Z uwćfgi na je^foznaczność 
biblijnej wykładni im ię to stało się w kultu
rze europejskiej synonim em  zdrajcy, zaś „ ju 
daszowy pocałunek” —■ sym bolem  zdrady; ja 
ko m otyw  zdrady w ystępuje też „30 srebr
n ików ” .

Czyn Judasza, jak wszystko co ważne w 
N ow ym  Testamencie, posiada swe zapowiedzi 
w  Starym Testamencie. Św. Piotr powiedział 
do 120 uczniów , gdy po W niebowstąpieniu 
Jezusa zgromadzeni w  W ieczerniku rozpa
m iętywali tragiczną w edług nich historię 
śm ierci Nauczyciela: „M ężow ie, bracia! M u
siało się w ypełnić Pismo, w  którym Duch 
Święty przepow iedział przez usta Dawida o 
Judaszu, który stał się przyw ódcą tych, cc  
pojm ali Jezusa” . (Dz 1,16). Na Pismo, któ
re musi się w ypełnić, pow ołu je się też Chry
stus, kiedy w  ogrodzie Getsemani podczas 
m odlitw y arcykapłańskiej m odli się o jedność 
wśród wyznawców’ ; „D opóki byłem  z nim i na 
świecie, zachowyw ałem  w  im ieniu Tw oim  
tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden 
z nich nie zginął, prócz syna zatracenia by 
się w ypełniło Pism o” (Dz 17,12).

Jakie proroctw a zapowiadały „Syna Zatra
cenia” ? W praw dzie Biblia jest tak skonstruo
wana — i na tym  polega je j doskonałość —  
że uwzględnia wszelkie przypadki i wszystko 
można z niej wyczytać, wszystko ze sobą 
wiąże i powtarza, jednak nie ulega w ątpli
wości, iż głównym  proroctw em  Judaszowego 
czynu jest fragm ent 41 Psalmu Daw ida: „N a
wet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który 
jadł m ój chleb, podniósł piętę przeciwko 
m nie”  (Ps 41, 10). Jednoznacznie potwierdza 
to św. Jan, przytaczając słowa Jezusa, w y
powiedziane po um yciu nóg apostołom : „N ie
o w as wszystkich m ów ię; Ja wiem, których 
w ybrałem : lecz niech się wypełni Pism o: 
Ten, kto spożywa chleb m ój, Podniósł na 
mnie piętę sw oją” (J 13, 18).

W  pewien sposób Judasz przyrównany jest 
też do nieużytecznego pasterza z przypow ie
ści Zachariasza. Sprzedaje on ow ce za trzy
dzieści srebrników : „I odw ażyli mi jako 
zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan 
rzekł do m nie: W rzuć je  do skarbca, tę w y
soką cenę, na jaką mnie oszacow ali!” (Zach 
11, 12— 13). Tkwi w ięc tu także zapowiedź 
oddania przez Judasza pieniędzy arcykapła
nom, przy równoczesnej gorzkiej ironii na te
mat „w ysokiej ceny” . O tym, że za pienią
dze te będzie kupione pole garncarza m ówi, 
tym razem jednak tylko dwuznacznie, proros 
Jeremiasz: „I kupiłem  pole od Chanamela,

syna m ojego stryja, w  Anatat, i odważyłem  
mu siedemnaście sykli w  srebrze” (Jer 32,9). 
Sam obójstw o Judasza przez powieszenie zda
je  się być zapowiedziane śm iercią zdrajcy 
Achtiofela (imię jego, nomen omen, znaczy
ło „odpadły” ) — doradcy najpierw  Dawida, 
a potem jego syna —■ Absaloma, który zbun
tował się przeciw ko ojcu  (II Sam 17, 23). Po 
odrzuceniu jego rady am bicja nie pozw oliła 
mu przeżyć niepowodzenia. Potwierdza to, a 
także w yrok nań w  form ie odebrania mu 
urzędu. Psalm Dawida „O  karze dla okrutne
go w roga” : „N iech dni jego  będą krótkie, a 
urząd jego niech inny w eźm ie!” (Ps 109, 3). 
Zdradziecki pocałunek Judasza ma pewne 
odniesienie do obłudnego pocałunku Jakuba, 
który w  ten sposób chciał od ojca  swego 
Izaaka zdobyć błogosław ieństwo przynależne 
pierw orodnem u Ezanowi (Rdz 27, 26— 27).

W spom niane zapowiedzi według egzegezy 
katolickiej nie determinują jednak wcale 
zdarzeń. Po prostu „Duch Święty przewi - 
dział czyn, którego Judasz dokonał z w ła
snej nie przym uszonej woli. W  tym znaczeniu 
„m usiało” spełnić się to, co Duch Święty 
przepow iedział” . (Ks. Seweryn Kowalski, O b
jaśnienia, w . Pismo Święte N ow ego Testa
mentu, W arszawa 1957, IW  PA X , s. 431).

W e wstępnych partiach swego dzieła tw ór
cy Ewangelii antycypują niechlubną rolę Ju
dasza, lokują go zawsze na ostatnim m ie j
scu. W yliczając dwunastu apostołów, pow o
łanych na Górze w  pobliżu Jeziora Geneza
ret, podają na końcu, jakby z przymusem 
.,i Judasz Iskariot, ten, który go też w ydal” 
(Mt 10, 4, a także Mk 3, 19, Łk 6, 16). Na rok 
przed śmiercią, Jezus po opuszczeniu Go 
przez tłumy, zgorszone nauką, że jest on 
Chlebem żywota, zapowiedział, choć na ra
zie bezimiennie, tę zdradę. Rzekł, po ośw iad
czeniu Piotra o w ierności; „Czy nie dw una
stu was w ybrałem ? A le  jeden z was iest 
diabłem ” (J 6, 70). Ewangelista zaraz w yja 
śnił, aby nie bjfło w ątp liw ości: „I  m ów ił o 
Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał 
go wydać, a był jednym  z dwunastu” (J 6, 
71). W  ogóle ewangeliści nie lubią Judasza. 
M ówią o  nim  mało, oschle, zawsze przy uży
ciu określeń pejoratyw nych („Syn Zatrace
nia” , „Ten, który go w ydał” , „z łod zie j” , „d ia 
beł” ). N ajdokładniejszym  biografem  Judasza 
jest św. Jan, ktdry nie krępuje się wcale 
enuncjacji, że Judasz „był złodziejem  i m a
jąc sakiew kę sprzeniewierzał to, co w kła
dano” (J, 12, 6).

Egzegeci b ib lijn i twierdzą, że Judasz jest 
bohaterem, w ręcz pierw ow zorem  przypow ie
ści o przebiegłym  W łodarzu, który trw onił 
majątek pana, a potem  chcąc znaleźć sobie 
sojuszników  na przyszłość, zm niejszał zaleg
łości dłużnikom w łaściciela majątku (Łk 16, 
1— 10). To do Judasza ma odnosić się tak 
kategoryczne stwierdzenie: „Żaden  sługa nie 
może dwóm  panom służyć, gdyż albo jednego 
nienaw idzieć będzie, a drugiego m iłować, al
bo jednego trzym ać się będzie, a drugim po
gardzi. Nie m ożecie Bogu służyć i m am onie” 
(Łk 16, 13). Swoistą zapowiedzią zdrady, 
przewidzianej jednak w  planie Boga, są sło
w a Chrystusa: „Czyż nie sprzedają za grosz 
dwu w rób li?  A  jednak ani jeden z nich nie 
spadnie na ziemię bez w oli O jca w7aszego ' 
(Mt 10, 29).

Judasz um ów ił się z arcykapłanami, co do 
zdrady, zaraz po jakże bulw ersującym  go 
zdarzeniu, jakim  było namaszczenie Jezusa 
przez M arię z Betanii; siostrę M arty i Ł aza
rza, kosztownym  olejkiem . M iało to m iejsce 
w  Betanii, w  domu Szymona Trędowatego, 
na kilka dni przed Ostatnią W ieczerzą: „A  
Judasz Iskariot, jeden z uczniów  Jego, syn 
Szymona, który miał go  wydać, rzekł: Cze
mu nie sprzedano też w onnej maści za trzy
sta denarów i nie rozdano ubogim ? A  to 
rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, 
lecz ponieważ był złodziejem , i m ając sa
kiewkę, sprzeniewierzał to, co w kładano'' 
(J 12, 4— 6). Ewangeliści jakby łączą o b u 
rzenie z pow odu marnotrawstwa „bardzo 
kosztownego olejku" z decyzją Judasza o 
zdradzie; „W tedy odszedł jeden z dwunastu, 
którego zwano Judasz Iskariot, do arcy
kapłanów. I rzekł: „C o mi chcecie dać, a ]a 
go w am  w ydam ? Oni zaś w ypłacili mu trzy
dzieści srebrników. I odtąd szukał sposobno
ści. bv G o w yd ać” (Mt 25, 14— 16, a także 
Mk 14, 10— 11; Łk 22, 3— 6). Trzydzieści 
srebrników  (sykli lub staterów), to była kara, 
jaką Tora ustanowiła dla w łaściciela bodzą- 
cego wolu za zabicie przezeń niewolnika. Ce
na ta równała się rzym skim 120 denarom. 
Ewangeliści konkretnie jednak m ówią o 
w pływ ie szatana, potraktowanego najpraw 
dopodobniej w  przenośni, jako o „z łym  za
m iarze” : „W  Judasza zaś, zwanego ISKariot, 
który należał do dwunastu wstąpił szatan; 
I ten odszedłszy, um ów ił się z arcykapłana
mi i dow ódcam i straży co  do sposobu, jak 
im Go wydać. I ucieszyli się, i ułożyli się z 
nim, że mu dadzą pieniądze. A  on zgodził się 
i szukał sposobu, jak by Go w ydać z dala od 
ludu (Łk 22, 2— 6, a także J 13, 2; 13, 27). 
Ów „sposób zdrady” pojaw ił się w  umyśle 
Judasza dopiero podczas Ostatniej W iecze- 
.rzy” . „A  podczas wieczerzy, gdy diabeł 
w zbudził w  sercu Judasza, syna Szym ona Is- 
karioty, zamysł wydania G o (...)”  (J 13, 2).

Judasz nie dokonałby jednak zdrady, gdy
by nie wystąpiło zapotrzebowanie na nią. 
Kum ulacja nienawiści u jego przeciwników , 
których w yrazicielem  byli arcykapłani i so- 
ferim  (uczeni w  Piśmie), a także członkowie 
ugrupowań religijno-politycznych, faryzeusze 
i sadaceusze ,nastąpiła zaraz po wypędzeniu 
przekupniów  ze Świątyni Jerozolim skiej, co 
miało m iejsce po Niedzieli P a lm ow ej: „A  
wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać 
sprzedawców, M ówiąc do nich : Napisano: I 
będzie m ój dom  dom em  m odlitwy, w y  zaś 
uczyniliście z niego jaskinię zbójców . I na
uczał codziennie w  świątyni. Arcykapłani, a 
także przedniejsi z ludu szukali sposobności, 
by go zgładzić” (Łk 19, 45— 47, a także Mt 
2i. 12— 17; Mk 11 15— 19). Następnego dnia 
gniew  arcykapłanów  w zm ógł się po opow ie
dzeniu przez Chrystusa przypowieści o n ie
dobrych dzierżawcach w innicy  (Mt 21, 33— 
— 48, a  także Mk 12, 1-J12; Łuk 20, 9— 19). 
Nauczyciel niedwuznacznie m ów ił o nich, ja 
ko o złych dzierżawcach, których pan „sro
motnie w ytraci” . „A  gdy arcykapłani i fary
zeusze w ysłuchali Jego podobieństw, zrozu
mieli, że o nich m ówi. I usiłowali G o p o j

„W tedy  Judasz, k 'ó r y  Go zdradził, w idząc, że zo 
stał skazany żałow ał tego... oddalił się, poszedł i 

pow iesił się”  (Mt 27,3—5)
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mać, ale bali się ludu, gdyż miał Go za pro
roka'’ . (Mt 21, 45— 46). Po następnych nau
kach, w  przypowieści o  uczcie w eselnej, nau
ce o płaceniu podatków cesarzowi, o zm ar
twychwstaniu. o najw iększym  przykazaniu,
0 synu Bożym, przepow iedni zburzenia św ią
tyni, o końcu świata, przypowieści o w ier
nym i niew iernym  słudze, przypowieści o 
talentach, w reszcie po potępieniu uczonych 
w  Piśmie i faryzeuszów, ostatecznie zorgani
zow ano spisek przeciw ko Jezusowi: „A  gdy 
Jezus dokończył wszystkich tych słów, rzekł 
do uczniów  sw oich : W iecie, że za dwa dni 
będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie w y 
dany na ukrzyżowanie. W  tym  czasie zebrali 
się arcykapłani i starsi ludu w  pałacu ar
cykapłana, którego zw ano Kajfasz. I nara
dzali się, aby Jezusa podstępem pojm ać i za
bić. M ówili jednak: Tylko nie w  święto, aby 
nie powstały rozruchy międz3'  ludem ” (Mt 
26, 1— 5, a także Mk 14, 1— 2, Ł k  22, 1— 2; 
J 11, 45— 57). Na tak przygotow any grunt tra
fił Judasz ze swym  „szatańskim zam ysłem ” , 
który zapewne ostatecznie przerodził się z 
bliżej niesprecyzow anej niechęci do Jezusa 
w  zamiar czynu w  m om encie, kiedy apostoł 
dow iedział się o wspom nianym  spisku: „A r 
cykapłani zaś i faryzeusze w ydali rozkaz, 
aby akżdy, kto się dow ie o nim, gdzie prze
bywa, doniósł, ażeby G o pojm ać”  (J 11, 57).

Jezus tuż przed śmiercią, podczas Ostatniej 
W ieczerzy, jeszcze raz, tym  razem bardzo 
konkretnie, zapowiedział Judaszowy postę
pek. Uczynił to, aby w ciąż w ątpiącym  ucz
niom  jeszcze raz przypom nieć swą Boską na
turę, to, że jest zapowiedzianym  M esjaszem : 
„Już teraz powiadam  wam, zanim to się sta
nie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że 
Ja jestem ” (J 13, 19). Jezus dwukrotnie m ó
w ił o zdradzie. Pierwszy raz, sygnalnie, pod
czas umywania nóg: „K to  jest umyty, nie ma 
potrzeby m yć się, chyba tylko nogi, bo czy
ści jesteście, lecz nie wszyscy. W ied ziaF ^ o- 
wiem, kto ma G o w ydać; dlatego rzekł: Nie 
wszyscy jesteście czyści” (J 13, 10— 11). Po raz 
drugi zapowiedział, w ręcz wskazał zdrajcę, 
tuż po łamaniu chleba: „L ecz oto ręka te
go, który mnie w ydaje, jest ze mną przy 
stole. W praw dzie Syn Człowieczy odchodzi, 
jak  było postanowione, ale biada temu czło
w iekow i, który Go w yda je” (Łk 22, 21— 22). 
„W tedy uczniow ie spojrzeli po sobie w  nie
pewności, o  kim m ów i. A  jeden z Jego ucz
niów , którego Jezus m iłow ał, siedział przy 
stole przytulony do Jezusa. Skinął w ięc na 
niego Szym on Piotr i rzekł do niego: Zapy
taj, kto to jest? O kim m ów i? A  on w sparł
szy się 'O pierś Jezusa, zapytał G o: Panie! 
K to to jest? A  Jezus mu odpow iedział: To 
jest ten, którem u Ja podam umoczony ka- 
w ełek chleba. W ziął w ięc kawałek, umoczył
1 dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. 
A  zaraz w szedł w  niego szatan. Rzekł w ięc 
do niego Jezus: Czyń zaraz, co masz czynić. 
Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozu
miał, po co mu to rzekł. A  ponieważ Judasz 
był skarbnikiem, mniem ali niektórzy, iż Je
zus mu rzekł: Nakup czego, nam trzeba na 
święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, 
w ziąwszy kawałek chleba, natychmiast w y
szedł, a była noc” (J 13, 22— 30, a także: 
Mk 14, 17— 21; Mt 20— 25). Sw. Mateusz do
daje do tego. w yjątkow o szczegółow ego op i
su w ypow iedź Judasza; bow iem  wszyscy ucz
niow ie pytali „jeden  po drugim ” : „Chyba 
nie ja, Panie?” (Ht 26. 22). „A  odpow iada
jąc Judasz, który Go w ydał rzekł: Chyba nie 
ja. M istrzu? Pow iedział m u: Ty pow iedzia
łeś”  (Mt 26, 25). A  m im o to Judasz poszedł 
do arcykapłanów, co św iadczy o eksponow a
nym przez B iblię swoistym „zdeterminowa
niu” ludzkich kroków, głównie zaś kroków  
tych ludzi, którzy uczestniczyli w  Boskim 
Planie Zbawienia. Takie „zdeterm inow anie” 
by ło  bow iem  niezbędne dla moralitetu, jaki 
skupił się na osobie Judasza, bow iem  fak 
tycznie rzecz m ogła przebiegać nieco lub cał
kow icie inaczej.

Trzej pierwsi ewangeliści mówią, że zna
kiem zdrady był pocałunek, który sługom 
arcvkapłana miał wskazać Jezusa: „I  przy
szedł po raz trzeci, i rzekł im : Jeszcze śpicie 
i odpoczyw acie? Dość tego! Nadeszła godzi
na, oto Syn Człowieczy będzie wydany w  rę
ce grzeszników. W stańcie, pójdziem y; oto ten, 
który mnie w ydaje, przybliża się. I zaraz, 
gdy On jeszcze m ów ił, nadszedł Judasz, je 

den z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami 
i kijam i od arcykapłantów i uczonych w  P i
śmie, i starszych. A ten, który G o wydał, dał 
im znak, m ów iąc: Ten, którego pocałuję, jest 
n im ; bierzcie G o i prowadźcie uważnie. I 
zaraz podszedłszy przystąpił do Niego i rzekł: 
M istrzu! I pocałow ał G o” (Mk 14, 41— 45). 
„A Jezus rzekł do n iego: Przyjacielu, po co 
przychodzisz? „W tedy podeszli bliżej, rzucili 
się na Jezusa i pochw ycili G o” (Mt 26, 30). 
Sw. Łukasz tak natomiast zanotował reakcję 
Chrystusa: „Judaszu pocałunkiem  wydajesz 
Syna C złow ieczego?” (Łk 22, 48). Jeden tylko 
Sw. Jan, najdokładniejszy biograf Judasza, 
m ilczy o pocałunku, inform ując, że Judasz 
jedynie przyprow adzi oddział straży świątyn
nej, gdyż „znał to m iejsce, bo Jezus często 
się tam schodził z uczniami sw oim i” (J 18, 
2). Nauczyciel sam dwukrotnie pytał się 
przybyłych, kogo szukają i przyznał się, że 
jest właśnie tym poszukiwanym  (J 18, 4— 8). 
Posłużenie się ' przez ewangelistów  p o 
całunkiem, jako znakiem zdrady, znajduje 
uzasadnienie w  antynomii kompozycji biblij
nej, polegającej na tym, że to co dobre, 
staje się równocześnie w  wykonaniu złych 
ludzi czymś bardzo złym. Przeciwieństwem  
do zdradzieckiego pocałunku jest pocałunek 
pokoju, pocałunek święty. „Pozdrów cie się 
nawzajem  pocałukiem  świętym. Pozdrawiają 
was wszyscy św ięci”  —  pisze św. Paweł (2 
K or 13, 12).

Judasz dow iedziaw szy się o wydanym  przez 
Sanhedryn w yroku śm ierci na Jezusa zreflek 
tow ał się, że uczynił źle: „W tedy Judasz, 
który go zdradził, widząc, że został skazany 
żałował tego, zw rócił trzydzieści srebrników 
arcykapłanom oraz starszym. I rzekł: „Z grze
szyłem, gdyż w ydałem  krew  niewinną. A  oni 
rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. 
W tedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił 
się, poszedł i pow iesił się” (Mt 17, 3— 5). ,.A 
wpadłszy, pękł na dw oje  i wypłynęły w szyst
kie wnętrzności jego” (Dz 1, 18). ,.A arcy
kapłani w zięli srebrniki i rzekli: Nie w o l
no kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata 
za krew'. P o naradzie w ięc nabyli za nie 
pole garncarza na cmentarz dla cudzoziem 
ców. Dlatego ow o pole nazvwa się do dnia 
dzisiejszego Polem K rw i. W tedy się w ypeł
niło, co było pow iedziane przez proroka Je
remiasza w  słowach: I w zięli trzydzieści 
srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego 
człowieka, jak go oszacowano w  Izraelu. I 
dali je  za pole garncarza, jak im nakazał 
Pan” (Mt 27, 6— 10).

O ciężarze w iny Judasza św iadczy jej oce
na dokonana przez samego Chrystusa. Mistrz, 
stojąc przed rzymskim namiestnikiem, który 
lada m om ent dokona zła. skazując Go na 
śm ierć twierdzi, że ta w ina i tak jest m niej
sza od w in y  zdrajcy, którv jest przecież sa
m odzielny w  sw oim  postępow aniu: „Rzekł 
w ięc do niego Piłat: Ze mną nie chcesz roz
m aw iać? Czy nie wiesz, że mam w ładzę w y 
puścić Cię i mam w ładzę ukrzyżować Cię? 
Odpow iedział Jezus: Nie miałbyś żadnej
w ładzy nade mną, gdyby ci to nie było dane 
z góry : dlatego w iększy grzech ma ten, który 
mnie tobie w ydał” (J 19, 10— 11). Wina P i
łata rozkłada się także na wszystkich Ż y 
dów : „G dy w edług pow ziętego z góry B o
żego postanowienia i planu został wydany, 
tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali 
i zabili” (D ż 2, 35). Ta ocena czynu Ju
dasza zbiega się z wydaną w cześniej, pod
czas Ostatniej W ieczerzy: „Syn Człowieczy 
w praw dzie odchodzi jak o nim napisano, ale 
biada owem u człow iekow i, przez którego flvn 
Człowieczy będzie wydanv. Lepiej by było, 
gdyby się nie narodził ów  człow iek” (Mk 
14. 21, a także M t 26, 24).

Judasz dokonał samosądu, ale przed ludz
kim, a raczej kościelnym  trybunałem postę
pek jego stanął dopiero po W niebowstąpieniu 
Jezusa. Ocena tego czynu była najpow aźniej- 
sym problem em  dla opuszczonych, ale także 
obarczonych Boską m isją w yznaw ców . Trze
ba było się im uporać nie tylko ze zdradą, 
ale także z załamaniem jedności we własnym 
gronie. T o nagłe ujaw nienie się zła miało 
brzem ienne skutki dla całej wspólnoty. Do
w odziło. że społeczność w iernych w  każdej 
chw ili może być zagrożona, a przecież Jezus 
prosił ich „aby byli jedno” . „Sędziow ie” , któ
rzy zgrom adzili się w  liczbie 120 w  w ieczer
niku byli w  szczególnej sytuacji moralnej.

Zło dotknęło bow iem  w  jakiejś mierze 
wszystkich —  Piotr się zaparł, a reszta 
uciekła. „O to nadchodzi godzina, owszem  już 
nadeszła, że się rozproszycie, każdy do sw o
ich i mnie samego zostaw icie” — powiedział 
swego czasu Jezus (J 16, 32). „T rybunałow i” 
przew odniczy św. Piotr, ten, który po Juda
szu najbardziej jest winny, bow iem  zaparł 
się Mistrza. W idać jednak, że pow ierzona mu 
misja zmniejsza ciężar tej winy. Przypom i
na w ięc wszystkim 'biblijne przepow iednie: 
„M ężow ie, bracia! M usiało się w ypełnić P i
smo, w którym Duch Święty przepowiedział 
przez usta Dawida o Judaszu, który stał się 
przyw ódcą tych, co pojm ali Jezusa; Bo został 
on zaliczony do naszego grorw i miał udział 
w tej służbie. On to  za otrzymaną zapłatę 
za nieprawość nabył pole, a w padłszy pękł 
na dw oje  i w ypłynęły wnętrzności jego. I 
stało się to w idom e wszystkim  mieszkańcom 
Jerozolimy, tak, że nazwano ow e pole w  ich 
własnym języku Akeldema, to  jest Pole 
Krwi. Napisano bow iem  w Księdze Psal
m ów : „N iech siedziba jego stanie się pusta. 
I niech nikt nie mieszka w  n iej” oraz: „A  
urząd jego niech w eźm ie inny” (Dz 1, 16— 
—20). Po opisie „n iepraw ości” dochodzi do 
wydania ,w yroku” . W yrokiem  jest — zgodnie 
z Pismem (Ps 169, 8) — odebranie Judaszo
wego urządu. Nie jest to zwykle zastąpienie 
zm arłego żywym, ale karne zdjęcie z urzędu : 
„Trzeba w ięc, aby jeden z tych mężów, któ
rzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy 
Pan Jezus przebvwał m iędzy nami. Począw 
szy od Chrztu Jana, aż do dnia, w  którym 
od nas został w zięty w  górę, stal się wraz 
z nami świadkiem  Jego zmartwychwstania. 
I wskazali dw óch : Józefa, zwanego Barna
bą, którego też nazywano Justem, i M acieja. 
Potem m odlili się tymii słow y: Ty, Panie, 
który znasz serca wszystkich, wskaż z tych 
dwóch jednego, którego obrałeś, A by  zajął 
m iejsce w  tej służbie i w  posłannictwie, 
któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby 
pójść na m iejsce sw oje. I dali im losy; a 
los padł na M acieja, i został dołączony do 
grona jedenastu apostołów  (Dz 1, 21— 28).

Od w yroku” tego, w ydanego przez najw yż
szą w ładzę form ującego się K ościoła nie było 
już odwołania. Jest on potwierdzony w  L i
stach Apostolskich; dzieje „Syna Zatracenia” 
stają się przestrogą dla w szystkich; „N iechaj 
was nikt w  żaden sposób nie zw odzi: bo  nie 
nastanie pierwej (powtórne przyjście Chrystu
sa —  przyp. SP), zanim nie przyjdzie odstęp
stwo i nie objaw i się człow iek niegodziw cści, 
syn zatracenia” (2 Tes 2, 3). Od tego m o
mentu nikt już nie w nikał w  m otyw acje Ju
daszowego czynu. Na w ieki stanęło na tym, 
że Judasza skusił szatan, a pom ogła temu 
chciwość, a także żądza sławy. Był człow ie
kiem rzadko spotykanej podłości i n ikczem - 
ności. Stał się sym bolem  zbytniego przyw ią
zania do dóbr doczesnych, braku w spółpracy 
z łaską Bożą. Natomiast postępowanie innych 
osób, negatywnie związanych ze śm iercią Je
zusa, starano się w  egzegezie kościelnej nie
kiedy nawet usprawiedliwić. I tak, „chociaż 
Annasz i K ajfasz nienawidzili Jezusa, czynili 
to ze względu na źle pojm ow aną gorliw ość o 
sprawy Boże. Piotr zaparł się Mistrza, ale 
zrobił to pod w pływ em  chw ilow ej ludzkiej 
słabości. Piłat skazał Jezusa na śmierć, gdyż 
ugiął się pod presją i groźbam i przyw ód
ców  żydowskich. Tylko dla Judasza nie znaj
dują ludzie żadnych okoliczności łagodzących. 
D laczego? Bo stał się zdrajcą” (Ks. Jan K u
czek, Judasz „R odzina”  1980, nr 8, s. 2). Do
piero X IX -w ieczn a  literatura zaczęła mniej 
lub bardziej konsekwentnie rew idow ać ten 
pogląd. Obrońcam i złego apostoła byli z re
guły bibliści i literaci laiccy, którym  Juda
szowa historia w ydawała się z w ielu w zglę
dów  niepraw dopodobna. Obecnie do rew izji 
Judaszowej sylwetki przystąpili też bibliści i 
literaci konfesyjni. Jadwiga Słabińska pisze:
— „Przez złożoną psychologię Judasza da
remnie a uporczywie próbują przedrzeć się 
pisarze i poeci oraz bibliści przez w ieki nie
ubłaganie surowi, teraz przesadnie nobłażli- 
w i” . A  jednak Judasz był, musiał być dla 
przykładu, że dar Boży można roztrw onić” 
(Jadwiga Stabińska, W  cieniu Pisma, K ra
ków  1982, W ydaw nictw o O.O. Karm elitów  
Bosych, s. 81).
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Mali 
złośnicy

Człowiek wrażliwy ma wszelkie 
szanse na to, by jego życie było 
bogatsze, pełniejsze i ciekawsze niż 
tych ludzi, dla których mało jest 
spraw znaczących, wydarzeń przyku
wających uwagę, wyzwalających na
miętności i odruchy serca. Z drugiej 
jednak strony jego życie jest trudniej
sze, ponieważ, w porównaniu z in
nymi ludźmi, jest mniej odporny na 
doznawane przykrości, stresy i roz
czarowania. Łatwiej jest czując moc
niej dostrzec w świecie to wszystko, 
co piękne, szlachetne i porywające, 
ale łatwiej też zobaczyć, jak wiele w 
nim zła, niesprawiedliwości i cierpie
nia. Łatwiej doznawać prawdziwego 
szczęścia, ale jednocześnie łatwiej 
załamać się, wątpić, przegrywać.

Dziecko, które jest wrażliwe, bardziej 
pobudliwe, bardziej nerw ow e niż w ię 
kszość jego rówieśników, a w ięc czujące 
m ocniej, stawia przed sw ym i rodzicami 
ogrom ne i trudne zadania w ychow aw cze. 
Jak z nim postępow ać, jak  reagować na

jego zachowanie? Często dziecko takie nie 
chce jeść, grymasi, zasypia z trudem, m ę
czą je  koszmarne sny, wielu rzeczy boi się, 
łatwo popada w  przygnębienie i smutek. 
Częstym objaw em  jest również złość i 
gniew.

W iększość dorosłych była świadkami 
napadu gniewu m ałego dziecka, rzucania 
się na ziemię, kopania tupania. Rodzice 
i przypadkowi św iadkowie takiego incy
dentu stają zw ykle przerażeń’ i bezradni 
w obec m iotającego się, agresywnego malca, 
n 'e  reagującego na tłumaczenia, groźby i 
klapsy. G niew  dziecka przejaw iając się 
z dużą siłą, pobudzenie całego ciała przy 
takim wybuchu, agresywność wyrażająca 
się w biciu, kopaniu, pluciu, atakowaniu 
c-scby lub przedm iotu w yw ołu jącego złość, 
jest w idokiem  nieprzyjem nym  dla obser
watora i nic dziwnego, że przestraszeni 
rodzice niepokoją się takim zachowaniem 
dziecka, podejrzew ając, że jest ono chore 
albo nienormalne.

Tymczasem złość i je j manifestowanie 
w  nieopanowany, gwałtow ny sposób nie są 
ani czymś dziwnym , ani tym bardziej nie
normalnym. Gniew, podobnie jak  strach, 
radość, nienawiść i m iłość są uczuciami 
powszechnymi, bardzo ludzkimi i doświad
cza ich każdy człowiek, oczyw iście w  róż
nym stopniu. Dziecko, zwłaszcza małe, 
przeżywa uczucia złcści jeszcze częściej 
niż o ;o b a  do csla. Przeżywa je  częściej i 
silniej, a ponieważ zasady dobrego w y
chowania są mu albo nie znane, albo ich 
nie akceptuje, przejaw ia w ięc sw oje nie
zadowolenie w  sposób autentyczny, szcze
ry, choć budzący zrozum iały sprzeciw  i 
oburzenie .otoczenia.

Dlaczego dziecko złości się? Jest bardzo 
w iele pow odów  w yw ołu jących  gfliew.

Śledząc i analizując przypadki dzieci 
szczególnie agresywnych, skłonnych do 
reagowania gniewem  na każdą sytuację, 
która im  nie odpowiada, można łatwo 
przekonać się, że burzliw ie manifestowana 
złość jest w  istocie próbą w yładowania 
napięcia em ocjonalnego, że wjmika n aj
częściej z głębokich i bolesnych urazów 
psychicznych.

Bezpośrednią przyczyną w ielu dziecię
cych w ybuchów  gniewu jest niedocenianie 
i niezaspokojenie fizycznych i em ocjonal
nych potrzeb dziecka. Skłonni jesteśmy 
zrozumieć, że dziecko głodne może być 
bardziej agresywne od sytego kolegi i m o
że próbow ać siłą odebrać m u bułkę. Rza
dziej zdajem y sobie sprawę, że dziecko 
odtrącone, stale strofow ane i łajane, nie 
znajdujące uznania w  oczach swych zbyt 
wym agających, zbyt surowych lub niechę
tnych rodziców  i opiekunów, dziecko ka
rane, żyjące w  stałym przekonaniu o tym, 
że jest d e , niesympatyczne, nieudane, mo
że gniewem  i złośliw ością próbow ać po
zyskać sobie w iększe zainteresowanie 
otoczenia, albo przynajm niej zem ścić się 
za doznane upokorzenia i przykrości.

W iele jest dzieci skrzywdzonych, nawet 
w śród tych, którym  nie brakuje przysło
w iow ego ptasiego mleka, i tych, które są 
kochane i rozpieszczane przez rodziców, 
dziadków  i  ciocie. W iele jest dzieai, które 
n  e mogą - z różnych pow odów  - spros
tać wymaganiom, które im się stawia, być 
dokładnie takim, jakim  chcieliby lich w i
dzieć dorośli, postępować zgodijie z narzu
conym i im  ii sprzcznym i z ich tem pera
mentem, osobow ością i zainteresowaniami 
regułami zachowań. W iele jest dzieci 
krzywdzonych przez ludzi, którzy nie 
potrafią uszanować poczucia godności 
przedszkolaka, zrozum ieć doniosłości jego 
problem ów.

Skrzywdzone, odepchnięte, upokorzone 
dziecko dąży do skrzywdzenia innych. 
Dotknięte boleśnie — do tego by drudzy 
też cierpieli,

Dziecko bijące sw oje rodzeństwo, w yry 
w ające zabawki kolegom, rzucające prze
dmiotami w  towarzysza ze iszkolnej ławki, 
gryzące i kopiące matkę —  to  często nie 
tylko dziecko źle w ychow ane, rozpieszczo
ne, nienawykłe do dyscypliny i przestrze
gania reguł społecznego zachowania, ale 
dziecko m ające głębokie poczucie krzyw 
dy, niezaspokojoną potrzebę czułości i 
bezpieczeństwa.

Dziecko w yrażające gw ałtow nie swoją 
złość niekoniecznie ma „zły  charakter” . 
Zdarza się, że zbyt często spotyka się z 
agresją wym ierzoną przeciwko sobie i są
dzi, że jest to  przyjęty sposób egzekwo
wania swoich praw, zdobywania dóbr 
materialnych i życiow ej pozycji, wym usza
nia posłuchu, odwetu za niespraw iedli
w ości i za doznane przykrości. Skrzyw dzo
ne dziecko jest bardziej skłonne do gniewu 
niż to, które żyje w  przekonaniu, że jest 
traktowane dobrze i- sprawiedliwie. Po
dobnie — bardziej agresywne jest dziecko 
m ające głębokie poczucie winy, a mniej 
to, które zachow uje w ewnętrzny spokój i 
ma przekonanie o własnej wartości.

F ilozofow ie tw ierdzili nieraz, że naj
bardziej nienawidzim y tych. których naj
m ocniej skrzywdziliśmy. Dziecko, które 
w  3 , że sprawiło sw oim  zachowaniem 
przykrość rodzicom, że jego postępowanie 
sprawiło kłopoty lub nieszczęścia na 
innych, nie zawsze umie w yrazić skruchę 
i rzadko ma okazję naprawić sw ój błąd. 
Utwierdzone przez otoczenie w  przekona
niu, ze teraz już nie ma1 żadnego wyjścia, 
że czekają je  tylko kary i ogólne po
tęp ien ie— ucieka się do złości i agresji. 
Jestem zły i nikt nie wierzy, że mogę być 
lepszy — w obec tego będę jeszcze gorszy.

Wielu dobrych, utalentowanych w ycho
w aw ców  opanow yw ało najtrudniejsze i 
najgroźniejsze sytuacje w  ten sposób, że 
starali się wskazywać małym w inow ajcom  
nie tylko ich winy, ale także m ożliwości 
poprawy, okazywali im życzliw ość i za 
ufanie. Czasem przyznanie się do winy, 
okazanie skruchy bywa dla dziecka zbyt 
trudne i upokarzające. M oże jednak za
wsze otrzymać wskazówki, jak w  inny 
sposób można odbudow ać to, co się stra
ciło, w ynagrodzić krzywdy, popraw ić się.

Im bardziej dziecko będzie przekonane, 
że jest złe i nikom u niepotrzebne, przez 
nikogo niekochane, tym m niej będzie miało 
ochoty, by  dążyć do samodoskonalenia, 
pracy nad sobą, opanowania- popędów  
agresywnych, niewyrażania złości.

Żadne dziecko, a także ludzie dorośli, 
nie lubią sytuacji, które ograniczają ich 
sw obodę —  fizyczną czy psychiczną, dąże
nie do w olności i samodzielności. Ograni
czenie sw obody ruchów  niem owlęcia przez 
spow icie w  ciasne pieluchy, w yw ołu je  
protest i krzyk. Podobnie dzieje się w te
dy, gdy ograniczamy sw obodę postępowa
nia dziecka starszego, gdy narzucamy mu 
pew ne sposoby zachowania i działania nie 
licząc się z jego  planami, zamiarami i 
zdan'em . Dziecko nie może oczyw iście ro
b ić tylko tego. na co ma ochotę i postępo
w ać w edle swoich jedynie gustów i upo
dobań. M a jednak praw o do tego, by poz
nać sens ograniczeń, cel naszych poleceń 
i uzyskać wyjaśnienia dotyczące naszego 
z nim postępowania. Dziecko przyzw ycza
jone do bezwzględnego posłuchu, do „bez- 
szm erow ego" i bezrefleksyjnego w ypełnia
nia rozkazów, do tego, że nie w olno dys
kutować z matką i ojcem  ani poddawać 
w  wątpliw ość tego, co  powiedzieli —  Wy
rasta albo na człow ieka niesamodzielnego, 
pozbaw ionego inicjatyw y, w oli i chara
kteru, albo na osobnika agresywnego, 
sprzeciw iającego się wszystkim  i w szyst
kiem u na zasadzie przekory i odwetu za 
lata sw ojej bierności i poniżenia.

EWA STOMAL
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rędzina
T Y G O D N I K  K A T O L I C K I

— dzieciom

Jej życzenie
(opowiadanie)

Często przyjeżdżaliśm y tutaj, na wieś. Dla 
m ojego o jca  były to rodzinne strony, wieś 
jego dzieciństwa. A  mnie czekały tu zawsze 
niepowtarzalne wrażenia, wspomnienia, które 
odzywać się będą jeszcze długo, przez w iele 
lat.

Jako mała dziewczynka biegłam zaraz spot
kać się ze znajom ym  psem, wszystkimi kotami, 
a przede wszystkim z łąką i polami, które 
szczególnie w  maju były tak intensywnie zie
lone, tak zielone, że wprost nierealne. Tuż za 
wioską, na rozstaju polnych dróg, stała — od 
lat nie w iadom o już ilu — zwykła, cem ento
wana kapliczka, pom alow ana na biało. W 
kapliczce tej, za szklanymi drzwiczkami, usta
w iono figurkę Matki Boskiej —  ot, taką zw y
kłą figurkę, jaką spotkać można często na 
wsiach i m iasteczkach. Matka Boża w  błękit-' 
nym welonie spływ ającym  z głow y na rauijp- 
na, aż do stóp. -FigU ikę tę zdobiły bukiety 
różnobarwnych kwiatów, jakie wszędzie m oż
na w idzieć na wsiach, gdzie sprawne ręce 
gospodyń chętnie w ycinają, kleją i w iążą 
rozmaite ludow e cacka, całe girlandy krepi- 
nowych różcw ych i am arantowych kwiatów. 
W swym  m ocnym  kolorze przetrwają całą 
zimę, nie zwiędną i kraszą jasną kapliczkę.

I teraz też druciane wianuszki, owinięte 
kolorową bibułą, kontrastowały z bielą ołta
rzyka kapliczki. A le już w okół niej nie było 
tak pusto. Był przecież maj - najpiękniejszy

miesiąc roku. Dwa w ysokie krzewy bzu 
zakwitły jak na zawołanie. Nie był to może 
najpiękniejszy gatunek bzu, ale na pewno 
jeden z najm ocniej pachnących —  zwany ture
ckim, o drobniutkich, fioletowoniebieskich 
kwiatuszkach. Uklękłam na stopniu kapliczki 
i wpatrywałam  się w  pociągłą twarz figurki 
Matki Bcżej. Pomyślałam sobie, że smutno 
jest figurce wśród tych sztucznych kwiatów, 
kiedy na zewnątrz tyle w iosennego kwiecia. 
Aż m nie korciło, żeby ułamać kilka gałązek 
bzu i w staw ić do w azcników  przy figurek. 
Powstrzym ywała m nie jednak mysi, że byłoby 
to może, w  pew nym  sensie, niszczenie je j 
otocznia, bo  przecież krzewy bzu także stro
ją z zewnątrz kapliczkę.

Gdy tak patrzyłam w  oczy figurce, w yda
wało mi się, że M aryja prosi mnie o żywe 
kwiaty. Poczułam  się jakoś n iesw ojo i w ie 
działam, że nie zaznam spokoju, jeśli nie 
przyniosę kwiatków. Przeżegnałam się i p o 

biegłam szybko d o  naszego ogrodu, w  'któ
rym kołysały się ciężkie kiście bzowego, po
trójnego kwiecia. Z niższych gałęzi, do któ
rych mogłam sięgnąć, zerwałam kilka naj
piękniejszych kiści i związałam je  mocno 
zieloną wstążką ze sw ojego warkocza. Bukiet 
wyglądał napraw dę urodziwie. Z radością 
w sercu pędziłam z pow rotem  do kaplicz
ki. Na: pew no mama nie będzie się gniewała
o tę wstążkę, jeśli je j powiem , że bardzo rrii 
była gptrzebna do M aryjnego bukietu...

W ciepłym  wnętrzu kapliczki, nagrzanym 
m ajow ym  słońcem, bez „rozpachniał się” 
niesamowicie. Czułam wyraźnie, że w  tym 
aromacie i cieple jest figurce jakoś weselej, 
raźniej i Ona w ie o tym, że ktoś o Niej pa
mięta i o  Niej myśli.

Uśmiechając się do Błękitnej Panny zm ó
wiłam cichutko „Zdrowaś, M aryjo” ...

(M.K.)

DĘBY Dąb z dębu się śmieje, 
że są malowane dzieje.

— O j! um rę ze śmiechu, 
nie złapię oddechu!
Jakie — m alowane?
Farbą uwieczniane?
Czyś ty, bracie, zdrowy?
Boś przecie w iekow y?
Skąd żeś się dowiedział?
Kto ci to pow iedział?

— Przestań śmiać się w reszcie! 
Posłuchaj nareszcie:
Stałem ci ja z boku, 
przy samym potoku.
Liczyłem  żołędzie 
wróżąc, jaka zima będzie.

Aż tu idzie chłopak  
Ikapelusz na opak),

taszczy płótno, farby, 
jakby jakieś skarby.
Usiadł on pode mną, 
wziął księgę tajemną.
W szystko w ięc widziałem, 
bez szemrania stałem.

Z księgi brał ubiory, 
dobierał kołory.
M oc tam było szkiców  
m ożnych i szłachciców.
Postacie te znałem, 
już je  gdzieś widziałem.
A w ięc:

R ycerz sprzed łat dwustu 
(ileż on miał gustu!),

Książę, dama śliczna, 
dworka egzotyczna, 
paź, księżniczka, król 
oraz cały dwór.
On to sam malował, 
a jam się dziwował!

— W spom nę lata młode 
i sw oją urodę.
Dębczkiem  byłem  małym, 
krzaczkiem  okazałym,
W ów czas krół polował, 
dwór mu zaś wtórował.
Słychać było granie — 
rogów  zawołanie.
Tak, to dawno było, 
jakby mi się śniło.
Z dwieście lat lub trzysta, 
a m oże czterysta?
Dawne, m iłe czasy, 
karety, kolasy...
Malarz sw ym  rysunkiem , 
niby pocałunkiem, 
odczarował łata, 
wrócił je  dla świata... 
dzieje malowane, 
wieki zapomniane.

Dąb pokiwał głową, 
sędziwą, w iekow ą:

— Niech się nikt nie śmieje, 
bo są m alowane dzieje!

MAŁGORZATA KĄPIŃSKA

13



Z zagadnień 
etyki 

chrześcijańskiej
Wieczne prawo natury

Czy lubicie przeglądać kalen
darze? Lubicie! Zwłaszcza te, w y 
dawane w  form ie książek, zaw ie
rające całą masę ilustracji, c ie 
kawostek, przysłów  i anegdot. 
A le kalendarz to przede w szyst
kim inform ator czasowy. Sięga
m y po niego, by dow iedzieć się, 
czy upewnić, kiedy w ypadają 
w ażniejsze święta kościelne i 
państwowe, kto patronuje po
szczególnym  dniom, o której g o 
dzinie w zejdzie słońce, lub w  ja 
kiej fazie będzie księżyc. Bo te 
dwa najw iększe na naszym nie
bie ciała kosm iczne również słu
chają i stosują się do kalenda
rza. Uśmiechacie się, że to żart? 
Nie całkow icie! Słońce i księżyc 
„stosują się” do kalendarza z 
podziwu godną, dokładnością — 
co do sekundy! O czyw iście nie 
dlatego, że tak chce kalendarz 
książkowy, ale z tego powodu, że 
jest czasowym  odbiciem  w ie c z n y  
go kalendarza zakodowanego w 
całej materii. Uczeni dkryli ten

P O R A D Y

Lekarskie.

Odpoczywajmy umiejętnie

Organizm w ym aga racjonalne
go odpoczynku, a najlepszym  od
poczynkiem , szczególnie w  dzi
siejszych trudnych czasach, jest 
zupełne oderwanie się od spraw 
bieżących i codziennego otocze
nia. Dlatego tak zaleca się w y 
pady za miasto, pracę w  ogród
ku czy jakąś rozrywkę kultural
ną, jak  np. teatr, kino czy kon
cert. Siedzenie w e w łasnym  
mieszkaniu, przed własnym  tele
w izorem  — nic nam nie pomoże.

Obecnie mamy szczególnie ma
ło czasu na odpoczynek, toteż 
musimy go wykorzystywać um ie
jętnie i intensywnie.

Po wysiłku um ysłowym  lepiej 
w ypoczniem y na szybkim spa
cerze, choćby tylko godzinnym,

w ieczny kalendarz i m ogą teraz 
przew idyw ać nawet na setki lat 
naprzód każdy w schód i zachód, 
każde zaćm ienie słońca czy księ
życa. W ieczny kalendarz materii, 
to n ic innego jak naturalne pra
w o dane kosm osowi przez Stwór
cę. Praw o to zabezpiecza istnie
nie wszystkich stworzeń, tak m a
terii n ieożyw ionej, jak też żywej. 
O czyw iście w  każdym  stworzeniu 
działano n ieco inaczej, w  zależ
ności od celu, jaki nakreślił Bóg 
poszczególnym  gatunkom stw o
rzeń. Praw o wieczne inaczej za
chow uje życie wegetatywne, a 
inaczej zm ysłowe na prrzykład 
zwierząt. Pszczoła od początku 
swego istnienia buduje plastry z 
rom boidalnych komórek. M ate
m atycy obliczyli, że kształt tych 
ośmiokątnych magazynków, ich 
nachylenie w  stosunku do pionu 
zapewnia najidealniejszą pojem 
ność i trw ałość plastra, przy uży
ciu najm niejszej ilości budulca. 
Tę form ę prawa odwiecznego, 
która kieruje życiem  zmysłowym, 
zwiem y instynktem. Instynkt 
każde pszczole bez nauki, od ty
sięcy lat, budow ać takie, a nie 
inne komory. Cała natura oży
w iona i nieożywiona trzyma się z 
żelazną konsekw encją nakreślo
nych przez Stwórcę praw. P ięk
nie o tym pisze Jan K ochanow 
ski :

„Za Twoim rozkazaniem w brzegach
morze stoi,
A zamierzonych granic przekroczyć

się
boi,

czy też pracując na działce, niż 
3 godziny leżąc bezczynnie na 
tapczanie, na dodatek snując 
jeszcze „czarne m yśli'1 z preten
sjam i do wszystkich i o w szy
stko!

Oczywiście, jest to sprawa in
dywidualna, niektórzy w olą słu
chać radia, oglądać telewizję 
czy zająć się lekturą niż space
row ać szybkim marszem, albo 
kopać grządki na działce. Ala 
trzeba przypomnieć, że wszyscy 
ci uczeni, którzy w alczą o prze
dłużenie życia człow ieka w  dob
rym  zdrowiu, jako pierwszy w a 
runek stawiają „rozsądny tryb 
życia” . A  rozum ieją przez to nie 
tylko odpow iednie odżywianie, 
codzienne spacery, higienę ciała 
i odpow iednią ilość snu na dobę, 
ale również niezaniedbywanie 
pracy fizycznej przez ludzi pra
cujących um ysłow o i zajęć um y
słowych przez ludzi pracujących 
przede wszystkim fizycznie. Ta 
w łaśnie r o z m a i t o ś ć  daje 
najlepszy w ypoczynek psychicz
ny i odprężenie nerwowe. A  nic 
tak nie szkodzi naszemu zdrowiu
i nic tak nie postarza, jak dłu
gotrwałe napięcie nerwowe.

A.M.

Rrzeki wód nieprzebranych wielką 
hojność

mają,
Biały dzień i noc ciemna sicojś

czasy
znają”

Również człow iek jako cząstka 
materii ożyw ionej podlega w iecz
nemu naturalnemu prawu, ale 
jako osoba, podlega mu nieco 
inaczej niż inne istoty. Stw o
rzony na obraz i podobień
stwo Boże człow iek otrzymał 
praw o dostosowane do zm ysłowo 
duchow ej natury swego jeste
stwa. Dzięki rozum owi może so
bie uświadom ić istnienie w iecz
nych praw, a dzięki w olnej w oli 
może i pow inien je  akceptować, 
by zachow ać siebie. M oże - też je  
przerkaczać, om ijać, łamać, ale 
w tedy sam działa na własną zgu
bę. Zdolność rozumu do uśw iado
mienia sobie prawa naturalnego 
zw iem y sumieniem. Sumienie 
czuwa nad realizacją nakazów 
prawa naturalnego i od niego 
uzależniona jest ocena moralna 
działalności człowieka. Sum ie
niem zajm iem y się szerzej po 
om ów ieniu dziedziny praw, nor
m ujących życie ludzkie.

G łów nym i zasadami prawa na
turalnego wspólnym i wszystkim 
ludziom wszystkich czasów są ta
kie norm y jak : cześć i posłuszeń
stwo rodzicom , obow iązek ochro
ny życia, konieczność czynienia 
dobra i unikanie zła itp. Tych 
praw nikt nikogo nie musi uczyć. 
Są one zakodowane w  naszej na
turze, dlatego zwiem y je natural

T ro c iię  o a lchem ii
Spójrzm y raz na alchemię nie 

z pozycji ludzi końca XX w ie
ku, m ądrych d w szechw iedzą
cych, ale po prostu z historycz
nego punktu wadzenia. Jaki był 
je j początek? Skąd się wzięła ?

Na alchemię złożyły się mity, 
odkrycia i doświadczenia przy
rodnicze w ielu  ludów  Wschodu. 
A  zrodził ją, rzec można... ogień. 
Ogień, który był początkiem  cy- 
w ilzacji. Użyto go po raz p ierw 
szy m niej w ięcej 300 tysięcy lat 
p.n.e. Um iejętność rozniecania i 
podtrzym ywania ognia to jednak 
odkrycie o  200 tys. lat później
sze. Nastąpiło (przypuszczalnie 
niezależnie od siebie) w  Azji, 
Europie i A fryce. Ogień w ytw a
rzał ciepło, światło, dym  i parę. 
Później um ożliwił wypalanie na
czyń glinianych i zapoczątkował 
wytapianie metali. Powszechne 
użycie m iedzi nastąpiło po od
kryciu m etody otrzymywania jej 
z rudy. Zdarzyło się to praw do
podobnie w  Sumerze lub na Sy
naju —  m niej w ięcej 4000 lat 
przed naszą erą. Brąz odkryto 
w  dorzeczu Eufratu około 3200 
roku p.n.e. Tajem nice wytapiania 
żelaza, w ym agającego znacznie 
wyższych temperatur, poznano w  
A zji M niejszej około 1500 roku 
p.n.e. Poznawano i inne metale: 
złoto, srebro, cynę, rtęć, ołów, 
a także niektóre ich stopy. R oz
w ija ła się sztuka chemiczna. 
Najwyższy poziom  osiągnęła w 
Egipcie —  głównie w  świąty
niach, była bow iem  dom eną ka
płanów. Tajem nice je j były 
ściśle strzeżone. Należała, jak 
astrologia i magia, do w iedzy 
tajem nej. Egipcjanie umieli w y -

dokończenie na str. 15

nym prawem  m oralnym  człow ie
ka. O tym, że jest to prawo m o
ralne decyduje fakt uśw iadom ie
nia go sobie przez każdego z nas. 
Nie jest ono ludzkim wym ysłem , 
bo czy chcemy, czy nie chcem y 
odczuw am y go jako obow iązu ją 
cy nakaz, bez względu na ok olicz
ności życiowe. O tym, że praw o 
naturalne istnieje, uczy z m ocą 
św. Paweł w  Liście do Rzym ian: 
„G dy poganie, którzy m e m ają 
Zakonu (czyli prawa pisanego) z 
natury czynią, co Zakon nakazu
je, tacy sami dla siebie są zako
nem. Dowodzą też oni, że treść 
praw a jest zapisana w  ich ser
cach” .

Każde praw o niesie ze sobą 
sankcje, czyli nagrodę za zacho
wanie go i karę za lekceważenie. 
Sankcję za zachowanie praw f i-  
Sankcją za zachowanie praw f i 
zycznych jest samo istnienie. K a
rą za deptanie praw m oralnych, 
tu na ziemi, są wyrzuty sumie
nia, a w wieczności odsunięcie 
od Boga. Nagrodą za w ierność 
nakazom jest spokój sumienia i 
praw o do szczęścia w iecznego. 
W praw dzie działanie ze strachu 
przed karą lub z chęci nagrody 
nie jest najdoskonalsze pod 
względem  moralnym, ale są to 
m otyw y godziw e i zamierzone 
przez Tw órcę w iecznego prawa — 
Boga. Crześcijanie pow inni uczyć 
się od swego Mistrza w ierności 
przykazaniom ze względu na m i
łość O jca niebiańskiego ku nam 
i dla Jego chwały.

Ks. ALEKSANDER BIELEC

NOWOŚĆ W YD AW N ICZA

Ukazał się trzeci tom 
dzieła bp. prof. dr. M aksy
miliana RODEGO pt. FI
LOZOFIA DZIEJÓW ROZ
WOJU MYŚLI SPOŁECZ
NEJ. Tom  III: Średnio
w iecze i nowożytność. 
Stron 846. Cena 400 zł.

Nadto są jeszcze do na
bycia następujące książki 
autorstwa bp. M aksym ilia
na Rodego:

FILOZOFIA DZIEJÓW 
ROZWOJU MYŚLI SPO
ŁECZNEJ. Tom II: Staro
żytność. Stron 515. Cena 
80 zł.

FILOZOFIA DZIEJÓW 
ROZWOJU MYŚLI SPO
ŁECZNEJ. Tom I: Prasta- 
rożytność. Stron 551. Cena 
80 zł.

ZARYS DZIEJÓW MYŚLI 
FILOZOFICZNEJ. W yda
nie drugie popraw ione i u- 
zupelnione. Stron 411. Ce
na 130 zł. (powiel.).

IDEOLOGIA SPOŁECZNA 
NOWEGO TESTAMENTU.
Tom III: Instytucje spo
łeczne. Z łote myśli spo
łeczne. K onkordancja.
Stron 587. Cena 60 zł. 
(Tom I i II Ideologii Spo
łecznej... są wyczerpane).

Książki te nabyć można 
tylko bezpośrednio w 
Chrześcijańskiej Aakade- 
mii Teologicznej, 00— 246 
Warszawa, ul. M iodow a 21, 
albo za zaliczeniem pocz
towym.



Rozmowy
z Czytelnikami

Czytelnikiem tygodnika „R o
dzina” —  jak  to w ynika z treś
ci przesłanego nam listu —  jest 
rów nież p. Stanisław (nie podał 
swego nazwiska) z G orzowa 
W ielkopolskiego. Orientuje się 
bow iem  nieco w  genezie naszego 
K ościoła; potrafi również w y
m ienić nazwiska niektórych na
szych biskupów. Jednak jego 
w iadom ości w  tym  w zględzie są 
niepełne i n ieco pogmatwane. 
M ożna by  w ięc pow iedzieć o nim : 
„Słyszał, że dzwonią, ale nie 
wie, w  którym  kościele” . Pisze 
bow iem :

„Chciałbym się dowiedzieć, kto 
był twórcą Kościoła Polskokato- 
lickiego, czyli narodowego? Sły
szałem bowiem, że ten odłam 
Kościoła wywodzi się z Ameryki. 
A chociaż liturgia jego mówi o 
Bogu, pozostajecie w konflikcie 
z papieżem. Kto wobec tego 
udzielił święceń biskupom: M a
jewskiemu i Rodemu? Czy lu
dzie będący wyznawcami wasze
go Kościoła mogą być pewni 
zbawienia? Bo bez papieża 
rzymskiego nie ma żadnych od
pustów...”

Panie Stanisławie! Na w stę
pie czuję się zobowiązany przy
pom nieć Panu, że tw órcą K oś
cioła jest Syn Boży, Jezus Chry
stus. On to bow iem  —  zw raca
jąc się do apostołów —  pow ie
dział: „Zbudu ję  K ościół m ój, a 
bram y piekielne nie przemogą 
go” (Mt 16, 18b). Z przytoczo
nych słów  Zbaw iciela jed no
znacznie wynika, że jest to K oś
ciół Chrystusowy, a w ięc K oś
ciół powszechny. Nic nie upo
ważnia do twierdzenia, że jest 
nim K ościół rzymskokatolicki. 
Tworzą go bow iem  wszjrstkie 
K ościoły chrześcijańskie istnie
jące na świecie. Natomiast K oś
ciół Polskokatolicki stanowi czą
stkę K ościoła powszechnego. 
K ościół bow iem  —  jak  to okre
ślają teologow ie —  jest to spo
łeczność ludzi ochrzczonych 
(chrześcijan), kt:órzy wyznają 
jedną wiarę, przyjm ują jedna
kow e Sakramenty święte i pod

legają jednej praw ow itej w ła
dzy kościelnej. W szystkie w y 
mienione w yżej w ym ogi spełnia 
również K ościół Polskokatolicki.

Natomiast organizatorem  P ol
skiego N arodow ego K ościoła K a
tolickiego (w  skrócie: PNKK),
był proboszcz polskiej parafii w  
górniczym  mieście Scranton, ks. 
Franciszek Hodur. On to bo 
wiem, w idząc niebezpieczeństwo 
utraty w iary o jców  i języka na
rodowego, oraz wyzysk material
ny ze strony duchowieństwa po
chodzenia irlandzkiego i nie
mieckiego, starałA się o zapew 
nienie polskim  erłigrantom  dusz
pasterzy (biskupem i kapłanów) 
Polaków. G dy jednak jego sta
rania w  Rzym ie okazały się bez
skuteczne, postanowił sam temu 
zaradzić. Tak w ięc w  roku 1901 
powstała w  Scranton pierwsza 
parafia (uniezależniona od 
zwierzchnictwa papieża), która 
dała początek PNKK na ziemi 
amerykańskiej. W  roku 1907 ks. 
H odur został przez Synod PNKK 
w ybrany biskupem i w  dniu 29 
września tegoż roku otrzymał 
sakrę biskupią z rąk biskupów 
starokatolickich.

Napotkawszy na podatny grunt 
wśród Polonii amerykańskiej, 
PN K K  rozw ijał się szybko. O bec
nie —  po 80 latach działalności
—  posiada 5 diecezji, liczących 
łącznie około 170 parafii. P o od
zyskaniu przez Polskę niepod
ległości, w  roku 1919 biskup H o
dur T?fistanowił rozszerzyć dzia
łalność PNKK również na zie
m ię ojczystą, gdzie ubóstwo nie
których warstw społecznych — 
zwłaszcza wieśniaków  i robotni
ków  —  uniem ożliw iało im  czę
sto zaspokajanie potrzeb relig ij
nych. W  roku 1922 powstała 
pierwsza parafia Kościoła Naro
dow ego w  K rakowie. M im o prze
śladowań duchow nych i św iec
kich w yznaw ców  przez w ładze 
sanacyjne, PN K K  rozszerzał się
o coraz to now e parafie. Po 60 
latach działalności K ościół PoL 
skokatolicki (taką bow iem  nazwę 
przyjął PNKK działający w  P ol
sce) posiada 3 diecezje i około 
100 parafii. Tak w ięc K ościół 
nasz rzeczyw iście w yw odzi się 
z ziemi amerykańskiej. Nie jest 
jednak —  jak to stwierdza Pan 
w sw oim  liście —  jakim ś „o d 
łamem” K ościoła rzym skokatolic
kiego, ale praw dziw ym  K ościo
łem, będącym  cząstką K ościoła 
powszechnego. Taka jest obiek
tywna prawda, bez w zględu na 
to, czy się to komuś podoba, czy 
nie.

Z biskupem Rzymu (papie
żem) nie m am y również żad
nego konfliktu, chociaż —  p o 
dobnie jak wszystkie K ościoły 
chrześcijańskie —  nie uznajem y 
go za fundament i głowę K oś
cioła powszechnego. Funkcje te

w nadprzyrodzonej instytucji, 
jaką jest Kościół, sprawować 
może jedynie jego założyciel, 
Jezus Chrystus. Prawdę tę z ca
łym naciskiem podkreśla św. 
Paweł, gdy pisze: „Fundamentu 
innego nikt nie może założyć 
oprócz tego, który jest założony, 
a którym  jest Jezus Chrystus” 
(1 K or 3, 11). Gdzie indziej ten 
sam Apostoł dodaje: „On także 
(Chrystus) jest G łow ą Ciała, 
Kościoła” (Kol 1, 18a). Darzymy 
go jednak szacunkiem, należnym 
mu jako zw ierzchnikowi brat
niego K ościoła rzym skokatolic
kiego i jako synowi narodu p o l
skiego.

Biskup Franciszek Hodur (jak 
już poprzednio wspom niałem ) 
otrzym ał sakrę biskupią z rąk 
biskupów starokatolickich w  
Utrechcie. Zapew nił przez to 
swemu K ościołow i ważność św ię
ceń biskupich i kapłańskich, a 
tym samym w ażność M szy św.
i Sakramentów udzielanych 
przez biskupów  i kapłanów 
PNKK. Konsekratorami biskupa 
Maksymiliana Rodego b y li : 
Pierwszy Biskup PN K K  dr Leon

dokończenie ze str. 14
twarzać i oczyszczać nie tylko 
złoto, lecz również pew ne rodza
je  emalii, barwniki, szkło.

W III wieku p.n.e, E gipcjanie stw o
rzyli stop arsenu, srebra i siarki 
do tego stopnia przypom inający zło
to, że czyta jący  o  tym  osiągnięciu 
późniejsi uczeni zastąnawiali sie, czy 
nie był to istotnie ów  szlachetny 
metal sztucznie uzyskany. Inna im i
tacją złota był mosiądz, początkowo 
rów nie drogi ja k  złoto.

Fakt. że mieszanina pewnych 
metali dawała now y jakościow o 
metal, musiał naprowadzić na 
myśl, że m ożliw e jest ich 
uszlachetnianie. W szystkie m e
tale są mieszaninami — twier
dzono —  i stąd w ysnuto w nio
sek, że złoto i srebro to też m ie
szaniny, a o tym, co jest .sreb
rem, a co  złotem —  decydują 
tylko proporcje różnych metali. 
Nie by ło  to głupie rozumowanie, 
jeśli pamiętać będziemy, że 
w ówczas metale oceniano tylko 
na podstawie ich wyglądu.

Tak rodziła się idea transmutacji, 
czyli przem iany metali, a wraz z 
nią — sztuka robienia złota czyli 
alchemia.

Najstarsze dochow ane zapiski al
chem iczne pochodzą z okresu póź
nej starożytności, a m ianowicie z n i  
wieku naszej ery. Z tego czasu za
chował się ciekaw y dokument, tzw. 
Papirus z Lejdy, zaw ierający ouis 
przyrządów, w yjaśnienie sym boli i 
operacji alchem icznych.

Przeświadczenie, iż w ytwarza
nie złota z innych metali jest 
możliwe —  było już pow szech
ne. Św iadczy o tym m iędzy in 
nymi rozkaz cesarza Dioklecjana

G rochow ski (następca bpa H o- 
dura) oraz arcybiskup Utrechtu 
dr Andrzej Rinkel i biskup prof. 
dr. Urs Kury. G łów nym  konsek- 
ratorem biskupa Tadeusza R. 
M ajewskiego był również bp dr 
Leon Grochowski. Należy tutaj 
przypomnieć, że nawet K ościół 
rzym skokatolicki nie wymaga, 
by jego  biskupi przyjm ow ali 
sakrę z rąk papieża.

W reszcie chciałbym  zw rócić 
uwagę, że przynależność do żad
nego z K ościołów  nie daje cz ło 
w iekow i pew ności zbawienia. 
Żaden też K ościół nie powinien 
uzurpować sobie wyłączności w  
tym wTzględzie. K ościół bow iem  
służy nam jedynie środkami k o
niecznymi do zbawienia. Nato
miast na zbawienie każdy czło
w iek musi sobie zasłużyć przez 
dobre uczynki. Nie m ogą ich za
stąpić żadne ,.odpusty” .

Łączę dla Pana i wszystkich 
Czytelników pozdrowienia w 
Chrystusie oraz życzę większych 
jeszcze korzyści z lektury na
szego tygodnika,

DUSZPASTERZ

(234— 305) zniszczenia dzieł trak
tujących o tych umiejętnościach. 
Cesarz obaw iał się, że jeśli al
chem ia doprowadzi do w ytw o
rzenia złota, może to zachwiać i 
tak już w ątłe podstaw y ekono
miczne cesarstwa.

Przyczyną kryzysu w iedzy al
chem icznej było chrześcijaństwo, 
coraz bardziej rosnące w  siłę
i znaczenie. W  Aleksandrii, w 
wyniku przewrotu chrześcijań
skiego (w latach czterdziestych) 
zburzony został M uzejon i B i
blioteka Aleksandryjska (osta
tecznego dzieła zniszczenia do
konali parę w ieków  później A ra
bowie). A lchem ia została w yklę
ta, ponieważ była w ykw item  
wierzeń pogańskich. I pewnie 
przepadłaby zupełnie ówczesna 
wiedza, gdyby resztek nie ocalili
i nie unieśli ze sobą nestorianie
— jedna z sekt powstała z m ło
dego jeszcze wówczas chrystia- 
nizmu. W yznawali oni naukę o 
podw ójnym  istnieniu Chrystusa
—  boskim  i ludzkim. Zapocząt
kował ją  w  V w ieku syryjski 
mnich Nestoriusz (ok. 380— 452), 
od którego w zięła swą nazwę. 
Po soborze w  Efezie w  431 ro
ku, na którym  nestorianizm zo
stał potępiony, rozpoczęły się 
prześladowania zw olenników  he
rezji. Duża część nestorianów 
opuściła Syrię, przenosząc się do 
Persji, dokąd przynieśli ze sobą 
nie tylko sw oją naukę, lecz rów 
nież w iele dzieł z zakresu al
chemii.

A.M.
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W alery Przyborowski ___
NAMIOTY

— A ! a taki skory byłeś do bitki, a teraz szpetnie tchó
rzysz!

— No. bo jakże- z kupą się b ić?  Czy to ja  zdzierżę?
— Zaw żdy w  tobie chamskie jest przyrodzenie, Maćku. 

Ja. skoro siedzę na m ym srokaczu i szablę ojcow ską mam 
przy boku, tom gotów  na całe w ojsko się rzucic, a cuz do
piero na marną kupę zbójów , którzy je n o  chyłkiem  chodzą
i m ilczkiem  kąsają, jak  psy wściekłe.

— Tak się to ta gada, ale jak  przyjdzie do czego, to ja k 
że na całą kupę zbójów  się rzucać. Z bóje  to  straszni, słyszę, 
ludzie. W iecie, paniczu, co?

—  No?
— Nie jedźm y my chyba do tej tam puszczy... po  kiego 

licha zdrow ą głow ę kłaść pod Ewangelię, jak pow iada nasz 
proboszcz? A lbo  to świat maleńki czy co? M nie ]uż teraz 
ciarki przechodzą choć jesteśmy w  szczerym polu i dzień 
iest, i ludzie tam oto  siano zwożą. Galante siano. A le ja so
bie myślę na ten przykład, żeby nas tu, czego Boże bron, 
zbó je  napadli, to jakżebyśm y im  opór dali? Panicz jeszcze 
na sw ym  srokaczu, który jest koń śmigły, m ógłby uciekac, 
ale ja na gniadoszu, który jest stary i utyka, szelma, a przy 
tym m ając podw odow ą szkapę, już na żaden sposób zbójom  
bym nie uciekł i usiekliby mię jak cielę.

—  A  nie maszże szabli?
—  Co tam szabla, jeszcze żebym miał dctiry kij, to pono 

lepsze jak szabla. A le nawet kija nie mam i jakże, jadąc 
z takim rycerzem  jak panicz?-lfij bym dźw igał? Ot, szczerze 
mówiąc, paniczu, nie jedźm y do tej puszczy — W eźm y się 
oto tą drogą na lewo, a ona nas żawżdy gdzieś zaprowadzi.

—  To nie m oże być, ja  z ciotką obaczyć się i pożegnać 
muszę, i poprosić o  błogosław ieństwo. Oprócz niej i stry
jecznego, który gdzieś tam na końcu świata mieszka, nie 
m am  żadnych innych krewniaków.

—  To jedźm y do tego stryjecznego. Jakże on się zw ie .
—  A  jakżeby? Rzecki, tak jak ja.
—  Jedźmy tedy do niego, nie do ow ej puszczy z dzikim 

zwierzem i zbójam i.
— Pow iem  ci, że to być nie może, najprzód dlatego, że 

ja nie wiem, gdzie ten stryj mieszka, a potem, że mi rodzic 
przed śm iercią przykazywał, ażebym się z ciotką obaczył. 
Pojedziem y i do stryjka, ale dopiero jak od ciotki się 
dow iem , w  którą stronę świata się mam udać, zeby go 
odszukać. T o  podobno bogacz w ielki.

—  Ha, to już nas pew nikiem  zbóje usieką w  puszczy 
albo zwierz dziki pożre. Oj, doloż m oja, dolo, nie lepiej 
mi było w Rzece siedzieć?

— Ja cię nie trzymam, wracaj sobie, kiedyś taki tchórz. 
Sam pojadę.

— A  to nijak być nie może. Ja bym panicza samego 
ostaw ił? O, nigdy! Niech już co chce będzie, a pojadę 
z paniczem. D opiero by to wszystkie baby i dziewuchy się 
ze mnie śmiały, żebym  w rócił. A  panienka Jagmeszka 
pow iedziałaby mi, żem cap ostatni, skorom  panicza samego 
w  świat puścił. Nie, już nie w rócę. Co będzie, to będzie. 
A  może Pan Jezus już zabrał tego herszta Szydłę i zbojow  
nie ma w  tej puszczy, co się tak jakoś dziwnie nazywa. 
M oże nam nic nie będzie, chociaż...-

— Cóż?
— Bo to w idzą panicz —  rzekł M aciek — przysuw ając się 

z koniem, oglądając się dokoła trw ożliw ie i drapiąc się po 
kudłatej głowie —  bo  to w idzą panicz, mnie stara Jędrze
jowa... panicz pamiętają tę Jędrzejow ą?

—  A, ta, co w  budzie m ieszkała na Bugaju? Ona już 
umarła.

— A pomarła, będzie temu dwa roki na św. Michał. 
O, to była mądra niewiasta. Ona uroki nawet zadawać
i odczyniać umiała i gospodarze ze wsi chodzili do p ro
boszcza, żeby ją  kazał do ogrodu odesłać, jak o czarownicę. 
A le proboszcz skrzyczał ich jeno, pow iedział im, że są capy, 
kapuściane łby i już tam nie w iem  co, skoro chcą chrześ
cijańską duszę potępić.

—  A  tak, bo to była pobożna niewiasta.
— Pewnikiem , że tak. Otóż u niej zawdy pod jesień 

prządki Się zbierały i my chłopaki tameśmy chodzili, bo 
śliczne bajki umiała Jędrzejow a powiadać, tak że ciarki 
po skórze latały i nieraz dobrze po północku było, a myśwa 
jeszcze słuchali i prosili ją, żeby dalej opowiadała. Taka 
to była mądra niewiasta. A le co to ja chciałem  rzec?

—  Nie wiem.
(4) c.d.n.
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POZIOMO: 1) aktorka, 5) szczególna skłonność organizmu do re
akcji chorobow ych, 10) leczenie, 11) człow iek nie dbający o  sw ój 
wygląd, 12) zawór, 13) pogląd zaskakująco sprzeczny z ugruntowa
nymi przekonaniami, 15) rewident, inspektor, 16) biblijny zabójca, 
19) proszek zm niejszający tarcie, 21) rywal, 25) rodzaj nadwozia sa
m ochodu osobow ego, 26) handlowa propozycja, 28) odtw órca roli ge
stapowca Lothara w  „Staw ce większej niż życie ’’ , 29) parawan, kur
tyna, 30) zbiór map, 31) kiepski gracz.

PIONOWO: 1) pokoik bez okna, 2) stolica prow incji Ontario w  K a
nadzie, 3) odrobina, 4) stragan, 6) trunek, 7) rubaszna postać z try
logii sienkiew iczow skiej, 8) M -l, 9) trzon pióra ptaka, 14) sm arow 
nica do maszyn, 17) metropolia, 18) fach, zawód. 20) pantera, 22) 
sztuczne uśpienie przedoperacyjne, 23) bezwartościow y utwór literac
ki, 24) targnięcie się na cudze życie, 27) część uprzęży.

Rozwiązania prosim y nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania 
się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem  na kopercie lub pocz
tów ce: ,K rzyżów ka nr 19” . Do rozlosow ania:

nagrody książkowe 

Rozwiązanie krzyżówki nr 15

POZIOM O: ortalion, polka, satyryk, zbiórka, Anicet, szarotka, bar
karola, bank, Oslo, stenogram, rozterka, kierat, wiertło, patefon, 
gawra, eskapada. PIONOW O: orszak, tętnica, lornetka, orka, ofiara, 
karetka, szczelina, zapaska, protektor, poprawa, egoista, lizjera, ag
rafka, rektor, stopka, spis.

Za praw idłow e rozwiązanie krzyżówki Nr 13 nagrody w ylosow ali: 
Danuta Rozenek ze Słupska i Stanisław Kosakowski z Suwałk.

Nagrody prześlemy pocztą.
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