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

Nawrócenie św. Pawła Apostoła
(Raffael 1483—9520)

Gdy (Szaw eł) zbliżał się już w swojej podróży 
do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 
A  gdy upadł na ziemię, usłysza ł głos, który 
mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie, prze
śladujesz?” (D z 9, 3 - 4 )



DRUGA NIEDZIELA PO OBJAWIENIU
Czytanie z Listu św. Pawia Apostola do Rzymian (12,6—16)

B racia: M amy dary  w edług użyczonej n am  łaski różne: 
bądź to proroctw o w zakresie w iary, bądź to w ykonyw anie 
urzędu, w  nauce — d ar nauczania, w  upom inaniu — dar 
strofow ania. K to rozdaje, niech to uczyni w  prostocie, kto 
jest zw ierzchnikiem , n iech się przejm ie troską, kto pełni 
uczynki m iłosierdzia, niech to czyni z weselem. Miłość w a
sza n iech  będzie bez obłudy. Znienaw idźcie zło, a  przylgnijcie 
do dobra. M iłością b ra te rską nazw ajem  się m iłu jąc w  oka
zyw aniu czci jedni drugich uprzedzając. W gorliwości — nie 
słabnący duchem  płom ienni, P anu służący, radu jący  się z 
nadziei — w  ucisku w ytrw ali, w  m odlitw ie gorliw i. P otrze
by św iętych w spom agający, gościnności strzegący. Błogosław
cie prześladujących was, błogosławcie, a nie przeklinajcie. 
Weselcie się z weselącym i. Bądźcie między sobą jednom yślni, 
nie wynosząc się nad  innych, ale się z pokornym i zgadzając.

Ewangelia według św. Jana (2,1—11)

Onego czasu: odbywały się gody weselne w K anie G alilej
skiej i była tam  M atka Jezusowa. Zaproszono też n a  gody 
Jezusa. A gdy zabrakło w ina, rzekła M atka Jezusa do Niego: 
W ina nie m ają. I rzekł jej Jezus: Zostaw to mnie, niew ia
sto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. M ówi tedy M atka Je 
go do sług: Uczyńcie, cokolwiek w am  powie. A było tam  sześć 
stągw i kam iennych, ustaw ionych dla obrzędowych obmyć ży
dowskich, z których każda m ogła pomieścić dw a lub trzy  
w iadra. Rzecze im  Jezus: Napełnijcie stągw ie wodą. I napeł
nili je  aż po brzegi. I rzekł do n ich  Jezus: Zaczerpnijcie te 
raz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gos
podarz skosztow ał wody, k tó ra  się sta ła  w inem , a nie w ie
dział skądby się wzięło (lecz słudzy, którzy czerpali wodę, 
w iedzieli), przyw ołał gospodarz w esela oblubieńca i rzekł doń: 
Każdy człowiek daje  naprzód dobre wino, a kiedy się nap iją  
w tedy to, które jest gorsze, a ty  zachowałeś dobre w ino aż 
do tego czasu. Taki to  początek cudów uczynił Jezus w  K a
nie G alilejskiej i okazał chwałę swoją, i uw ierzyli weń ucz
niowie Jego.

„Nie nadeszła  
moja godzina'

Dla dociekliwych umysłów i bacznych obserwatorów zja
wisk zachodzących w przyrodzie, niezmiernie istotnym ar
gumentem przemawiającym za tym, że wszystko, co istnieje 
pochodzi od Boga, jest ład panujący w makro i mikrokosmo- 
sie. Cały świat ogromnych słońc i maleńkich atomów „słu
cha” z żelazną konsekwencją praw natury. Chociaż szyb
kości niektórych ciał idą w dziesiątki tysięcy kilometrów na 
sekundę, wszystko kręci się z taką dokładnością w czasie 
i przestrzeni, że na setki lat wcześniej uczeni potrafią obli
czyć każde zaćmienie słońca czy księżyca. Stwórca świata 
i jego praw jest zarazem jakby strażnikiem przestrzegania 
istniejącego porządku. Niezmiernie rzadko i tylko dla bardzo 
ważnej racji Bóg godzi się na zmianę lub chwilowe zawie
szenie jakiegoś wyrytego w naturze prawa. Dziś będziemy 
świadkami takiego wyjątku. Spowoduje go nie bez oporu 
Syna Bożego — Matka Najświętsza, a motywem będzie chęć 
przyjścia z pomocą młodej parze, która mogła się znaleźć 
w dość przykrej sytuacji.

Wydarzenie miało miejsce w Kanie Galilejskiej, maleńkiej 
mieścinie leżącej w ojczystych stronach Zbawiciela. Odby
wały się tam gody weselne. Ne wesele zaproszono Matkę 
Najświętszą. Jezusa już wówczas nie było w domu. gdyż roz
począł życie wędrownego nauczcyiela. Miał już uczniów i 
stawał się coi'az sławniejszy. Czy posłaniec Państwa mło
dych odnalazł Mistrza z Nazaretu, czy też Zbawiciel przy
padkowo trafił do Kany, nie wiemy. W każdym razie na 
wesele otrzymał zaproszenie i przybył nań wraz z uczniami,

sprawiając radość gospodarzom i swoim zwolennikom. Dow
cipnie i nie bez racji ludowy poeta układa o tym fakcie taką 
pastorałkową strofę: „Wesele bardzo zacne sprawiono. Pana 
Jezusa na nie proszono. I zwolenników Jego, by strzegli Pa
na swego w Kanie Galilejskiej”.

Prawdopodobnie przybycie Jezusa z dość liczną grupą 
apostołów mogło sprawić, że wcześniej wyczerpały się za
pasy wina. A może młodzi mieli stosunkowo niewiele tego 
napoju? Matka Najświętsza jako bliska krewna musiała 
mieć dostęp wszędzie, nawet do spiżarni, skoro pierwsza za
uważyła puste dzbany. Gospodarzom groziła kompromitacja. 
Serce Bożej Matki nie mogło do tego dopuścić. Kto zaradzi 
brakom? Maria biegnie do Jezusa. Ona zna siłę Syna i ufa, 
że jej użyje: „Synu, wina nie m ają”. Zbawiciel na tak wy
rażoną prośbę reaguje dość ostro i jakby odmownie: „Zo
staw to mnie niewiasto. Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. 
Twórca praw wyznaczył i sobie terminy, których przekra
czać nie zamierza. Jeśli w nauczaniu domaga się poszano
wania przykazań i przepisów, to sam musi w tym względzie 
dać przykład uczniom, a szczególnie okazać bezwzględne po
słuszeństwo Ojcu niebieskiemu. Stąd owa dość surowa od
powiedź. Ale Matka zrozumiała słowa Syna jako przyzwo
lenie. Wnet przywołuje osoby usługujące i poleca im, by 
wykonały dokładnie polecenia Jezusa: „Cokolwiek wam mój 
syn każe, czyńcie!”.

Teraz wypadki potoczą się wartko, jak strumień. Zbawi
ciel polecił napełnić stojące tam kamienne naczynia wodą, 
którą przemieni mocą swego Bóstwa w wino. Godzina nie 
nadeszła, a jednak cud dokonał się! Bóg nie jest niewolni
kiem praw, które sam ustanowił! Ponad wszelkim prawem 
istnieje Jego święta wola. To ona nakłada i zawiesza prawa 
natury. Pan Jezus nie złamał woli Ojca ani teraz, ani nigdy. 
Wiemy jak z krwawym potem na czole prosić będzie w 
Ogrójcu Ojca, by odjął kielich męki, ale zaraz doda w mod
litwie: „Ojcze nie moja, ale twoja niech się stanie wola”. 
Gdy godzina męki nadejdzie Chrystus nie zawaha się wy
ciągnąć ręce po krzyż.

Co skłoniło Wolę Boga do przyspieszenia godziny cudu 
w Kanie? Pragnienie pomocy potrzebującym? Nawet na 
weselu nie możemy uznać niedostatek wina za najpilniejszą 
potrzebę. Ostatecznie można było posłać do winiarni i na
wet na kredyt wziąć kilka dzbanów. Można było też poży
czyć od sąsiadów. Chrystus jednak czyni swój pierwszy cud. 
Nie omieszka tego zaznaczyć św. Jan. który napisał relację 
wesela: „Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Ga
lilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie 
Jego”. Mamy w tej wypowiedzi główny cel cudu Jezusa: 
okazanie Bożej mocy, która skłoniła uczniów do wiary w 
swego Mistrza już nie tylko jako nadzwyczajnego Człowieka, 
ale kogoś, z kim jest Bóg.

Okazanie chwały Bożej nie musiało jednak nastąpić na 
weselu. Mógł Zbawiciel poczekać na wyznaczoną godzinę. 
Widocznie znalazły się powody zmiany planów. Znamy „wi
nowajczynię”, bo wymówił jej Jezus „wtrącanie się” do cu
dzych spraw. Jak wiele znaczy u Boga prośba Jego Matki — 
widzimy najdokładniej z omawianego fragmentu Ewengelii. 
Swoją prośbą przyspieszyła pierwszy cud Jezusa, sprawiła, 
że była nim przemiana wody w wino na użytek weselnych 
gości!. Niektórzy teologowie nazywają Matkę Jezusa 
„wszechmocą na kolanach” Nie! Matka Najświętsza nie jest 
wszechmocna, ale jest Matką naszego Zbawiciela i Oblubie
nicą Ducha Przenajświętszego, dlatego może bardzo wiele 
uprosić. Jeśli pomogła na weselu, na pewno pomoże także 
nam w innych ważniejszych sprawach doczesnych, a szcze
gólnie dotyczących zbawienia?

Zbawiciel zgodził się na cudowną interwencję podczas we
sela również z tego powodu, by odkreśiić wagę małżeństwa 
i ludzkiej radości. Wesele urządza się w dniu ślubu, czyli 
rozpoczęcia małżeńskiego życia nowej pary. Cud przemiany 
wody w wino blaskiem swym promieniuje na wszystkie mał
żeństwa zawierane w obecności Jezusa i Jego Matki. Chrze
ścijańscy nowożeńcy nie powinni zapominać o tej prawdzie. 
Chrystus nie odmówi pomocy tym, którzy prosić Go będą 
przez Jego świętą Matkę.

Ks. A. B.
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,„,Gdy (Jezus) przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrznl dwóch braci, 
Szymona, zwanego Piotrem , i b rata  jego Andrzeja, jak  zarzucali sieci w 
jezioro; byli bowiem rybakam i. I rzeki do n ich: Pójdźcie za  Mną, a uczynię 
was rybakam i ludzi. Oni natychm iast zostawili sieci i poszli za N’im ” . 
<Mt 4, 18-20).

Publiczna działalność Jezusa Chry
stusa trwała już kilka (sześć lub sie
dem) m iesięcy. Jednak w  ciągu tego 
krótkiego okresu — podobnie, jak to 
miewało miejsce w  wypadku innych  
nauczycieli żydowskich —  zebrał się 
wokół Niego spory zastęp szczerze od
danych uczniów. Ale równocześnie nad 
głową Boga-Człowieka zaczęły groma
dzić się chmury; na razie jeszcze da
lekie, ale zwiastujące burzę. Trudno 
było mieć wątpliwości co do jej skut
ków. Niedawne wypadki związane z 
osobą Jana Chrzciciela były najlep
szym dowodem, jaki będzie los tych, 
których ta chmura obejmie.

P O W O ŁA N IE  
A P O S TO ŁÓ W

Zbawiciel zaczyna więc myśleć o 
obronie, oczywiście nie siebie samego, 
aL własnego dzieła. Dlatego też spo
śród grona otaczających Go uczniów 
postanawia wybrap tych. którzy po Je
go odejściu do Ojca kontynuować bę
dą rozpoczętą przezeń nadprzyrodzoną 
misję. Spośród nich pragnie wybrać 
głazy, które utworzą fundament Jego 
dzieła i stanowić będą podstawę du
chowego gmachu, który zwycięsko 
przejdzie zawieruchy dziejowe wszyst
kich wieków i pokoleń.

Wśród uczniów, którzy w szczegól
niejszy sposób przylgnęli do Nauczy
ciela z Nazaretu — jak dowiadujemy 
się z relacji Ewangelistów — byli: 
Szymon-Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, 
synowie Zebedeusza, wreszcie Filip i 
Bartłomiej oraz Lewi, czyli Mateusz. 
Do tych siedmiu dobierze Syn Boży 
jeszcze pięciu innych. Należy przyjąć, 
że byli to w większości ludzie, którzy 
od dłuższego czasu chodzili z Jezusem, 
chociaż nie wiemy, kiedy i w jakich 
okolicznościach do Niego przystali.

Wydarzenie, o którym będzie mo
wa — jak to wynika z relacji dwóch 
ewangelistów - synoptyków (por. Mk 
3,13—19 i Łk 6,12—16) — miało
miejsce jeszcze przed wygłoszeniem 
przez Chrystusa kazania na górze. A 
chociaż Mateusz zamieszcza swe opo
wiadania o powołaniu apostołów dopie
ro po kazaniu na górze, przecież ani 
słowem nie wspomina, że wybór ten 
dopiero wtedy nastąpił. Stąd też re
lacja jego nie stwarza trudności przy
jęcia, że wydarzenie o którym mowa 
miało miejsce nieco wcześniej.

* * *

Z Kafarnaum, gdzie Jezus był go
ściem celnika Matę'i-za, wyruszył On 
— wraz z otaczającą go rzeszą i ucz
niami — w ustronną, górzystą okolicę.

Po drodze uzdrowił jeszcze dwóch śle
pych (por. Mt 9,27—31) oraz opętane
go niemowę (por. Mt 9.32—35). Mniej 
więcej w połowie drogi z Kafarnaum 
do Nazaretu, pomiędzy szczytami Ta
boru i Safitu znajdowała się niezbyt 
wysoka, ale rozległa góra o dwóch 
wierzchołkach. Na jej płaskim szczycie 
rozpościerała się łąka, mogąca łatwo 
pomieścić tysiące ludzi. Tutaj Syn Bo
ży się zatrzymał i zaczął nauczać.

A gdy nastał wieczór, Chrystus — 
podobnie, jak to uczynił przed rozpo
częciem swej publicznej działalności — 
„wyszedł na górę, aby się modlić, i 
spędził noc na modlitwie do Boga” 
(Łk 6,12). Jak zauważa jeden z bibli- 
stów „Jezus przebywa... sam na górze. 
Widzi wprawdzie otulone mrokiem no
cy wzgórza i spokojnie lśniące, niezli
czone zastępy gwiazd na bezkresnym, 
czernią aksamitu błyszczącym niebo
skłonie; ale to wszystko jest dla Nie
go jedynie słabym odblaskiem, który 
zaledwie dochodzi do Jego świadomo
ści, nie naruszając spokoju duszy. 
Większe, silniejsze w niej blaski. Mo
dlitwa w  samotności i ciszy nocnej 
jest niewymowną dla Niego rozkoszą; 
przecież On wie, że jest jedynym, do
skonałym chwalcą Ojca — na całym, 
rozległym świecie nie ma nikogo, kto 
by należycie umiał się modlić... W tej 
chwili objął Jezus (swym umysłem — 
przyp. autora) niezliczone zastępy stwo
rzeń rozumnych: z woli Ojca powsta
ły, do Niego wrócić powinny — a 
tymczasem rozpraszają się po świecie, 
gubią się — zadaniem Syna Bożego, po
słannictwem Jego odszukać, co było 
zginęło, zgromadzić rozproszone, ura
tować” (Fr. Wiliam: Życie Jezusa Chry
stusa, Kraków 1936. str. 193 n.). Do 
tego celu potrzebował współpracowni
ków, którzy po Jego odejściu kontynu
ować będą rozpoczęte przezeń dzieło 
szukania i zbawiania nieśmiertelnych, 
ludzkich dusz.

Nazajutrz rano — zaraz po wscho
dzie słońca — schodził Zbawiciel na 
dół; schodzi zapewne poważny i uro
czysty, jak niegdyś Mojżesz z góry Sy
naj po rozmowie z Bogiem. A gdy zna
lazł się na dole, wówczas przywołał 
(do siebie) uczniów swoich i wybrał z 
nich dwunastu, których też nazwał a
postołami” (Łk 6,13), „żeby z nim byli 
i żeby ich wysyłać na zwiastowanie E
wangelii” (Mt 3,14). Wybrani oni zo
stali, aby byli Jego uczniami w spo
sób szczególny i aby potem sprawowa
li Jego poselstwo do świata. W tej zaś 
chwili wszyscy oni odczuli, iż zwią
zani są wspólnym powołaniem oraz 
wspólnym umiłowaniem sprawy Chry
stusowej.

Wyrażenie „apostoł” pochodzi z ję
zyka greckiego od słowa „apostolos” 
(w języku hebrajskim odpowiada mu 
„shaluah” lub „shaliah”) i oznacza wy
słańca. Stąd też „apostołem” nazywano 
zwykle człowieka, którego wysłano, by 
omówił sprawy dotyczące zawarcia 
małżeństwa, lub też zakomunikował 
wyrok sądowy. Natomiast „apostołami” 
w znaczeniu religijnym byli prorocy i 
inni wysłańcy Boga. Również Najwyż
sza Rada (Sanhedryn) posiadała swych 
„apostołów”, przekazujących decyzje 
tego organu władzy izraelskiej Żydom 
mieszkającym poza Jerozolimą, a 
zwłaszcza w diasporze.

„Apostołowie żydowscy — jak zau
waża G. Ricciotti, — (nie mówiąc o
czywiście o prorokach...) i apostołowie, 
których wybrał Jezus, nie mieli ze so
bą nic wspólnego oprócz nazwy. Pierwsi 
byli zwyczaj nymi posłańcami i repre
zentowali tylko określoną osobę w o
kreślonej sprawie. Często byli to po 
prostu doręczyciele listów i nie wcho
dzili w skład żadnej instytucji praw
nej. Apostołowie Jezusa natomiast 
tworzyli pewną stałą jednostkę (kole-

dokończen ie  na s. 4
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A P O S TO ŁÓ W

dokończenie ze s. 3

gium apostolskie — przyp. autora), a 
jednocześnie byli rzeczywistymi „po
słańcami” o wysokiej godności, gdyż 
mieli stać się materialnymi i duchowy
mi nosicielami Dobrej Nowiny” (Życie 
Jezusa Chrystusa, Warszawa 1954, str. 
333). Dlatego Syn Boży „dał im moc 
nad duchami nieczystymi, aby je wy
ganiali i aby uzdrawiali wszelką cho
robę i wszelką niemoc” (Mt 10,16). Do 
nich też skierował polecenie: „Idąc, 
głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo 
Niebios” (Mt 10,7).

Liczba dwunastu wybrańców Jezusa 
nawiązywała wyraźnie do dwunastu sy
nów patriarchy Jakuba, a tym  samym 
do dwunastu pokoleń izraelskich, które 
od nich się wywodziły; ogarniały więc 
cały naród wybrany, tak bardzo umi
łowany przez Boga. Skoro jednak dom 
Izraela nie zechciał przyjąć obiecanego 
Mesjasza, nowy dom, zbudowany przez 
Niego w miejsce starego, będzie rów
nież posiadał dwunastu przodków, któ
rymi z woli Bożej stali się właśnie a
postołowie. Liczba ta, ustalona przez 
Chrystusa była w tak wielkim posza
nowaniu w początkach chrześcijaństwa, 
że skoro w apostolskim gronie zabrakło

zdrajcy Judasza, natychmiast zadbano 
o uzupełnienie tej liczby (por. Dz. 
1,15—26).

Kontynuując swoją relację o powoła
niu apastołów, ewangelista Mateusz do
daje: „A te są imiona dwunastu apo
stołów: pierwszy Szymon, którego zwa
no Piotrem, i Andrzej, b rat jego, i Ja
kub, syn Zebedeusza, oraz Jan, b rat je
go, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Ma
teusz celnik, Jakub, syn Alfeusza i Ta
deusz, Szymon Kananejczyk i Judasz 
Iskariot, który go też wydał” (Mt 
9,2—4). Imiona członków kolegium a
postolskiego wymieniają również po
zostali Synoptycy.

Ewangeliści nic jednak nie mówią o 
pochodzeniu społecznym i poziomie 
kulturalnym apostołów. Jednak z póź
niejszych wzmianek zamieszczonych na 
kartach Ewangelii można wywniosko
wać, że w większości wywodzili się oni 
z grupy społecznej stojącej nieco ni
żej niż klasa drobnych posiadaczy, lecz 
wyżej niż klasa prawdziwych biedaków. 
Nie ma też problemu z wykonywanym 
przez większość z nich zawodem. Bo
wiem pracą ręczną — rybołówstwem, 
czy jakimś innym zawodem — trudni
li się nawet wybitni rabini, co jednak 
nie przeszkadzało im w nauczaniu pra
wa Mojżeszowego. Większość członków 
kolegium apostolskiego na pewno inte
resowała się żywo problemami ducho
wymi, zwłaszcza, jeżeli były one zwią
zane ze sprawami religijnymi i narodo
wymi. Dlatego też chętnie — nieraz 
na czas dłuższy — pozostawiali na u
boczu troskę o własne domy i rodzi

ny, by tylko posłuchać nauk Proroka 
z Nazaretu.

Z takiej to warstwy społecznej i o ta
kim poziomie kulturalnym pochodziła 
grupa owych dwunastu, wybranych 
przez Jezusa. Nie da się jednak wy
kluczyć, że ten i  ów z ich grona wybi
jał się czymś ponad innych. Bowiem 
Mateusz (by uwiecznić na piśmie ka
techezę apostolską) musiał posiadać do
kładniejsze wykształcenie niż inni a
postołowie. Podobnie i Filip, skoro Gre
cy pragnący poznać Chrystusa, zwró
cili się do niiego. Prawdopodobnie apo
stoł ten — noszący zresztą greckie 
imię — wyróżniał się wśród pozosta
łych towarzyszy wyższą kulturą i po
chodzeniem. Jednak mimo wybrania 
ich do tak wysokiej godności w Kró
lestwie Bożym na ziemi, nie przestali 
być prawdziwymi ludźmi. Stąd bardzo 
różnili się charakterami. Ale też róż
norodnością swych usposobień dobrze 
reprezentowali całą ludzkość.

Nawiązując do faktu powołania apo
stołów podczas Ostatniej Wieczerzy, 
Syn Boży powiedział im: „Nie wyście 
mnie wybrali, ale Ja  was wybrałem i 
przeznaczyłem was, abyście szli i owoc 
wydawali i aby owoc wasz był trw a
ły” (J 15,16). Tym owocem pracy apo
stolskiej było rozszerzenie Królestwa 
Bożego na ziemi. Również biskupi i 
kapłani Kościoła Polskokatolickiego — 
powołani przez Chrystusa — trudzą się 
na co dzień rozszerzaniem i umacnia
niem Jego Kościoła. Chciejmy ich w 
tym wspomagać.

Ks. JAN KUCZEK

Śladami Apostoła Pawła
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Dopiero w  swej trzeciej podróży — m ając 
już za sobą sukcesy n a  kontynencie europej
skim  — św. Paw eł objął działalnością m isyj
ną duże w spólnoty m iejskie Azji zachodniej. 
Były to  bogate i ludne m iasta położone na 
teren ie daw nej Frygii i Lidii, a wówczas już 
należące do prow incji Azja, utw orzonej przez 
Rzymian w  129 r. przed Chr. Poza Efezem, 
który stanow ił najw ażniejszy etap tej w ęd
rówki, założone w tedy gm iny chrześcijańskie 
znam y na ogół z późniejszych inform acji 
szczątkowych, zaw artych m.in. w O bjaw ieniu 
św. Jan a  (Apokalipsie).

K rainę frygijską Apostoł przem ierzał co 
praw da podczas drugiej i trzeciej w ypraw y 
(Dz 16,6; 18,23), lecz n ie  wiem y dokładnie 
k tóre m iasta  wówczas odwiedził. Można jed 
n ak  bez poważniejszego błędu przyjąć, że n a
w et jeśli owe lokalne Kościoły n ie  były jego 
bezpośrednim  tw orem , to z pew nością były 
dziełem jego uczniów.

W Kolosach Apostoł też n ie  głosił1 nauki 
C hrystusa osobiście, ale skierow any do tam 
tejszej gm iny chrześcijan osobny lis t św iad
czy, iż m iejsce to  m usiało mieć niem ałe zna
czenie. H erodot i Ksenofont określają położo
ne w  dolinie rzeki Lykos m iasto jako duże 
i zamożne, zawdzięczające dobrobyt głównie 
hodowli owiec oraz handlow i jej p roduk ta
mi. K w itło ono w  epoce hellenistycznej, gdyż 
biegła tam tędy droga handlow a łącząca por

tow y Efez z T arsem  d Syrią. W czasach św. 
P aw ła Kolosy u traciły  jednak  sw ą przewagę 
na rzecz pobliskiej Laodycei, a nieco później 
(za Nerona) naw iedziło je  trzęsienie ziemi, 
po k tórym  stopniowo znikły z dziejów. Nie

dziwi zatem  pom inięcie Kolosów w śród sied
m iu Kościołów zachodniej Azji, do których 
k ie ru ją  się orędzia w  proroctw ie św. Jan a  
pochodzącym z ok. 95 r., z czasów prześlado
w ań za cesarza Domicjana.

L ist św. Paw ła, p isany  ok. 61—62 r. dowo
dzi istn ienia w  Kolosach jeszcze sporej 
wspólnoty w iernych, która ew angelizację sw ą

najw idoczniej zawdzięczała Epafrasow i — 
jednem u z m ieszkańców naw róconem u przez 
Apostoła w  Efezie i tow arzyszącem u mu po-

dokończenie na  s. 10

4



Aktualności Polonijne85 ROCZNICĘ POWSTANIA
obchodzi w  tym  roku parafia 
PNKK ipw. Świętego Krzyża w 
W ilkes-B arre w pobliżu Scran- 
ton, kolebki Kościoła N arodo
wego. M szę jubileuszow ą odpra
w ił z tej okazji ordynariusz Die
cezji C entralnej ks. bp A ntoni 
Rysz, a odczyt — podczas ban
k ie tu  — wygłosił członek Rady 
Synodalnej Kościoła mec. Ernest 
J. Gazda, syn nieżyjącego już 
działacza PNKK. W kom unika
cie rocznicowym czytamy: „M i
nęło 85 lat. życia, m iłości i trudu. 
Bogu składam y dzięki za Jego 
łaski i odnaw iam y nasze odda
nie naukom  Jezusa Chrystusa 
głoszonym przez Polski N arodo
wy Kościół K atolicki”. Pierwszy 
kościół te jże parafii poświęcił 
sam  Biskup Franciszek H odur w 
1900 r., a  gdy spłonął, kolejny 
w ybudow ano w  1912 r. Ta w ła
śnie św iątynia, oczywiście z w ie
lom a przeróbkam i n a  przestrzeni 
lat, służy parafianom  do dziś. 
Obecnym proboszczem jest ks. 
Tadeusz Dymkowski.

POWSTANIE NIEZALEŻNEJ 
PARAFII w Buffalo om ówił w 
ciekawym  artykule na łam ach 
naszego bratniego tygodnika
„Straż” ordynariusz Diecezji
B uffalo-Pittsburgh, ks. bp Jan  
Swantek. Ks. Franciszek Kola-
szewski, k tó ry  w  1894 roku zor
ganizował niezależną parafię  po
lon ijną w  Cleveland (stan Ohio), 
następnego roku odpraw ił p ie r
wszą Mszę św. w  Buffalo pod 
gołym niebem  dla niezadowolo
nych parafian , którzy oderw ali 
się od rzym skokatolickiej parafii 
pw. św. W ojciecha. 16 w rześnia 
1885 r. zarejestrow any został
„Polski Rzym skokatolicki Kościół 
pw. M. B. Różańcowej”, którego 
pierw szym  proboszczem był ks. 
A ntoni K law iter. Następnym  
proboszczem był ks. S tefan K a
m iński, k tóry  n a  odbytej w  Buf

falo w  1896 r. konferencji dele
gatów  szeregu parafii niezależ
nych w ybrany  został biskupem , 
a w  1898 r. sak rę  biskupią o
trzym ał z rąk  bpa Rene Villate, 
niezależnego biskupa katolickie
go stojącego na czele k ilku  p a
rafii w  stanie Wisconsin. Ingres 
now o konsekrowanego biskupa 
odbył się z w ielką pom pą przy 
udziale galowo um undurow anych 
form acji parafialnych, o rk iestr
dętych i pocztów sztandarowych, 
co skrzętnie odnotował m iejsco
wy dziennik am erykański „B uffa
lo Enquirer and C ourier”. Z cza
sem parafia  M. B. Różańcowej 
przeszła pod jurysdykcję PNKK 
i do dziś stanow i siedzibę ordy
nariusza Diecezji B uffalo-P itt
sburgh.

ROZWIJA SIĘ MUZEUM 
POLSKO-AMERYKAŃSKIE w
miejscowości P ort W ashington 
(stan Nowy Jork). Zaw iązane 
niedaw no Towarzystwo P rzy ja
ciół M uzeum rozpoczęło zbiórkę 
wśród społeczeństwa, celem roz
budowy budynku (w którym
mieści się ten znany przybytek 
polonijny) oraz wzbogacenia jego 
kolekcji poloniców. W m uzeum  
odbyw ają się wystawy, odczyty 
i inne im prezy kulturalne, m a
jące n a  celu popularyzację dzie
dzictw a polskiego na W schod
nim  W ybrzeżu USA. Najw iększe 
M uzeum Polskie w  Ameryce 
znajdu je się w  Chicago, oddalo
nym  od Nowego Jo rku  o ponad 
1300 km.

KOLEKCJĘ HISTORYCZNE
GO MALARSTWA POLSKIEGO

w  wyższej uczelni Lemoyne Col
lege w  Syracuse (stan Nowy Jork) 
opisał niedaw no n a  łam ach p is
m a polonijnego „Polish-A m eri- 
can Jo u rn a l” korespondent Pol
skiej Telewizji w  Nowym Jorku, 
Grzegorz W oźniak. Obrazy, 
p rzedstaw iające przełom owe m o
m enty w  dziejach Polski, w yko
nane zostały na zlecenie rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, pod 
nadzorem  profesora w arszaw 
skiej Akadem ii Sztuk Pięknych 
Tadeusza Bruszkowskiego, i s ta 
nowiły główną ozdobę paw ilonu 
polskiego n a  now ojorskiej W y
staw ie Światowej w  1939 r. W 
skład kolekcji w chodzą: m. in. 
„Pielgrzym ka Cesarza Niem iec
kiego O ttona III do G niezna”, 
„Nawrócenie L itw y”, „Konfede
rac ja  W arszaw ska (1573 r.)”,
„U nia Lubelska”, „Odsiecz W ie
deńska” oraz „K onstytucja Trze
ciego M aja”.

POLACY W HOLLYWOOD re 
prezentow ani są od zarania am e
rykańskiego przem ysłu k inem a
tograficznego, by wspom nieć ty l
ko słynną Połę Negri (Apolonię 
Chałupiec) czy popularnego bo
hatera  w esternów  niemego ek ra 
nu Tim a Tylera. Nazwiska zm ie
nione n a  bardziej anglosaskie i 
„chw ytliw e” n ieraz u trudn ia ją  
stw ierdzenie narodowości danego 
aktora, czego przykładem  może 
być popularny artysta  telew izyj
ny Ted K night (Tadeusz Konop
ka) choć aktor ten przy każdej 
okazji podkreśla z dum ą swe pol

skie pochodzenie. Znana widzom 
am erykańskim  z licznych reklam  
super-w ytw orna jest też (bry ty j
ska m odelka polskiego pochodze
nia) Rula Leńska, a do n a jb a r
dziej znanych aktorek należą Lo- 
re tta  Sw it i S tephanie Powers. Te 
dwie osta tn ie odwiedziły Polskę 
w ostatnich la tach  na czele du
żych wycieczek polonijnych. 
Gwiazdą jednego z na jpopu lar
niejszych obecnie seriali telew i
zyjnych w  USA jest Jan e  (Jan i
na) K rakow ska, k tóra gra rolę 
współczesnego wampa.

OKOŁO 100 TYSIĘCY OSÓB
wzięło udział w tegorocznej p a 
radzie ku czci Kazim ierza P u łas
kiego, k tó ra  przetoczyła się słyn
ną P ią tą  A leją (Fifth Avenue) w 
Nowym Jorku. Był to barw ny 
korowód młodzieży w  stro jach re 
gionalnych, pięknie udekorow a
nych „rydw anów ’’ (platform  ciąg
niętych przez samochody), o r
k iestr dętych i przedstaw icieli 
różnych organizacji i parafii po
lonijnych. K azim ierz P u łask i — 
szlachcic polski, k tó ry  w alczył o 
niepodległość Polski i Stanów  
Zjednoczonych pod koniec XVIII 
w. — zajm uje szczególne miejsce 
w  panteonie bohaterów  polonij
nych. Jego nazwisko noszą licz
ne organizacje i insty tucje po lo 
nijne, ulice, a naw et k ilka m ie j
scowości. Podobne parady  odby
w ają się w  innych m iastach m a
jących duże skupiska polskie. W 
Buffalo jednym  z m arszałków  po
chodu był kapłan  Kościoła N aro
dowego, ks. senior Józef Kubik.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA «»hi
w opracowaniu bpa M. RODEGO

T ką, tę  sam ą wieczystość istnienia, stanow ią m im o troistoś- 
ci jedność. W ludzkich kategoriach poznawczych je s t to 
niezrozum iałe i w ydaje się wręcz niemożliwe, dlatego też 
rozum  ludzki nigdy by do poznania istn ien ia takiego Boga 
nie doszedł, gdyby nie -> O bjawienie, zwłaszcza św iadec
two samego -> Jezusa Chrystusa (->- Bóg: — Bóg Człowiek: 
- -  Duch Sw.), a i po ob jaw ieniu  praw dy  tej rozum  ludzki 
nie pojm uje ipoza przyjęciem  opinii, iż jednak  w łaśnie u 
Boga nie je s t to niemożliwe.

T rak ta t o Trójcy Przenajśw iętszej w  teologii chrześcijań
skiej należy do najtrudniejszych, a w  pierw sze ujęcia dog
matyczne, następnie coraz bardziej precyzow ane i rozw i
jane, p raw dę tę poczęły definiow ać już pierw sze sobory, 
m ianowicie: w  325 roku w  Efezie i w  381 roku  w  K onstan
tynopolu. Ale też już w tedy poczęły się rodzić w  pojm ow a
niu Trójcy P rzenajśw iętszej herezje, jak : anty trynitaryzm  
{-> antytrynitarze), m onarchianizm  (->- m onarchianie), -* 
arianizm , -> unitaryzm , dalej -*■ trite izm  i in.

Należy wspomnieć, że i w  niektórych religiach poza 
chrześcijaństw em  pojęcie trójosobowego Boga było i jest 
znane, np. w  oddaw nych w ierzeniach egipskich, babiloń
skich, a również hinduskich (-» Trim urti).

Trybularz — (łac. tu ribu lum  =  kadzielnica; tus =  kadzidło) 
czyli używ ana w  Kościołach tak  W schodu, jak  i Zachodu, 
w  czasie nabożeństw , kadzielnica.

Trychotomizm albo try c h o to m ia ------> trichotom izm .

Trydencki sobór — to według statystyki rzym skokatolickiej 
XIX sobór powszechny, k tó ry  przedstaw icielstw o tegoż Koś
cioła odbyło z przerw am i w  Trydencie (Włochy), krótko też 
w  Bolonii, w  dniach 13.XII.1545 do 4.XII.1563 r.; sobór zwo- 
iał pap. Paweł III, a zakończył go pap. Pius IV,

N iew ątpliw ie główną, chociaż nie jedyną, przyczyną zwo
łan ia tego dla Kościoła Rzymskokatolickiego ważnego soboru 
była coraz szerzej i mocniej przyjm ująca się — reform acja. 
Zaatakow ane i inaczej pojm ow ane przez protestantów  praw 
dy i prak tyki a m ianowicie przede w szystkim : Pismo św. i 
Tradycja, uspraw iedliw ienie, sakram enty  święte, zwłaszcza 
Eucharystia, eschatologia, szczególnie czyściec, no i odpusty 
oraz ogólne w  Kościele w tedy rozprzężenie i nadm ierne 
bogactwo k leru  — stały  się w iodącą tem atyką obrad. W 
w yniku — m ożna powiedzieć — została teologia rzym sko
katolicka przez ojców soboru jakby  na now o i w  nowym  
ukierunkow aniu  teoretycznym  i praktycznym  ujęta, co zna
lazło w yraz w  T rydenckim  wyznaniu  wiary, k tó re  ukazało 
się już w  1564 r., w  Katechizmie Rzym skim ,  w ydanym  w  
1566 roku, w  nowym popraw ionym  tłum aczeniu P ism a św., 
w ydanym  w  1598 roku, oraz w  w ydanym  już w  1564 iroku 
w y k a z i e  tzw. ksiąg zakazanych, czyli Index lib rorum  pro- 
h ib itorum  i w  szeregu innych dekretów  tak centralnie, jak  
i następnie w  poszczególnyćh diecezjach w ydanych i kon
sekw entnie egzekwowanych. Całość tych postanow ień i do
konań Wkrótce poczęto nazywać —*• kontrreform acją.

W soborze w zięła czynny udział rów nież delegacja pol
ska, a szczególnie aktyw nym  zarówno n a  soborze, jak  i n a 
stępnie w  realizacji jego postanow ień, był -> kardynał S ta
nisław  Hozjusz.

Trynitarze — to członkowie zakonu, zwanego po łacinie 
Ordo Sanctissim ae T rin ita tis  de redem ptione captivorum , 
czyli po polsku zakonu Najświętszej Trójcy dla w yzw alania 
ujętych, tj. chrześcijan pojm anych przez m ahom etan. Za
kon założył w  1198 roku, później ogłoszony świętym — św. 
Jan z Mathy 1 św. Feliks Valois. Kiedy wykupywanie 
ehrzaścljan pojmanych na zdobywanych przez mahometan



Z zagadnień 
dogmatyki
katolickiej

I

Sprawiedliwość
Boża

Sprawiedliwość należy do tych 
przym iotów  woli Boga, przez k tó
re stw orzenie m a kon tak t ze sw o
im Stwórcą, podobnie jak  omó
w iona niedaw no dobroć. Dla nas, 
którzy wszystko zawdzięczamy 
Bogu. spraw iedliw ość m a fu n d a
m entalne znaczenie. Jesteśm y n ie 
zm iernie w rażliw i n a  wszelki? 
przejaw y niesprawiedliwości, 
zwłaszcza wówczas, gdy z tego 
powodu sam i cierpim y niesłusz
nie. Często naw et do Boga m a
my pretensje  o to, że nas tak 
mocno chłoszcze. często bez przy
czyny. Chcielibyśmy, by Ojciec 
niebieski w ypełniał z uśmiechem 
wszystkie nasze pragnienia i za
chcianki niczego w  zam ian nie 
żądając. Tymczasem takie w łaś
nie nastaw ienie w ielu ludzi w ie
rzących jest niegodne chrześcija
nina, bo stoi w rażącej sprzecz
ności z praw dziw ie pojętą sp ra
wiedliwością, k tórej charak te ry 
styczne wymogi i oceny postaram  
się tu  przedstaw ić w oparciu o 
Pismo święte i zdrowy rozum.

W Biblii m ianem  spraw iedliw o
ści określa się pełnię cnót czyli

po prostu  świętość. Mówiliśmy o 
tym przed tygodniem. Tu jednak 
zawęzić m usim y to szerokie u ję
cie do ram  czystej spraw iedliw oś
ci, a jest nią sta ła  w ola oddania 
każdem u tego, co się kom u nale
ży jako zap ła ta za czyny m oral
nie dobre lub złe. Tak więc spra- 
w iedlnvość Boża jest przym iotem  
Jego najśw iętszej woli, k tórej m o
cą P an  wszelkiego Stw orzenia do
brych nagradza, a złych karze. 
Wagę tej p raw dy potrafili ludzie 
doceniać od zarania dziejów, a 
religia objaw iona i Kościół św ię
ty czyni z niej skrzydła dla do
brych i ka jdany  dla złych.

N adzieja nagrody za dobre czy
ny uskrzydla ludzi spraw ied li
wych do jeszcze większej w ier
ności Bożym przykazaniom , do 
gorliwszej służby bliźnim  i w al
ki z pokusam i oraz skłonnościam i 
grzesznej natury . N atom iast dla 
ludzi złych, ale słuchających jesz
cze trochę rozumu, obaw a kar 
bywa często skutecznym  ham ul
cem w staczaniu się na dno zła. 
Dla ludzi o słabej woli strach  
przed k arą  byw a często skutecz
niejszym  motywem  niż obietnica 
nagrody. Nie gorszmy się więc 
tym, że Biblia, a za n ią  Kościół 
Chrystusowy przez wiele wieków 
tak często przypom inał o k arzą
cej ręce spraw iedliw ości Bożej 
w yciągniętej nad św iatem  zła.

Teraz niektóre Kościoły zaprze
stały  n iem al całkowicie strasze
nia ludzi karam i za n iem oralne 
życie, bo u w ielu chrześcijan n a
stąpiło stępienie wrażliwości na 
m oralną ocenę postępowania, 
zw ątpienie w  możliwość konty
nuacji życia za grobem, a co za 
tym  idzie wiecznej nagrody lub

kary. Może rzeczywiście dawniej 
za dużo straszono innych, a nie 
okazywano bojaźni przed bożą 
spraw iedliw ością we w łasnym  ży
ciu i ten błąd m usi dziś chrześ
cijaństw o napraw iać? Obiekcje lu 
dzi dotyczą kar. Przeciw  nagro
dom n ik t nie oponuje. Czy się to 
jednak kom uś podoba czy nie, 
Bóg m a praw o oceniać nasze po
stępow anie w św ietle swojej n ie 
zmierzonej sprawiedliwości. S pra
wiedliwość zaś przestałaby być 
spraw iedliw ością, gdyby nie było 
sankcji — nagrody lub kary.

Spraw iedliw ość Boża jest fun 
dam entem  ludzkiego życia na zie
mi. Bez niej w szelka w alka o do
bro, wszelkie próby porządkow a
n ia czynów ludzkich straciłyby 
sens. Bądźmy nieustannie wdzięcz
ni Bogu za jego sprawiedliwość. 
Zam iast żądać, by Bóg wszędzie 
ingerow ał ze sw oją silną dłonią 
Sędziego, budujm y Jad boży we 
w łasnym  sercu, czynach i oto
czeniu. Bóg nam  niczego nie jest 
w inien. Jest Dobroczyńcą, a my 
Jego niespłaconymi dłużnikam i, 
bo otrzym aliśm y od Stwórcy m i
liony talentów : „I cóż masz, cze
go byś nie otrzym ał? A jeśli o
trzym ałeś, czemu się chlubisz tak, 
jakbyś nie o trzym ał’1 — py ta św. 
Paweł. „Tylko grzech jest naszą 
w łasnością”, zauważa jakże słusz
nie, św ięty Augustyn.

M ądrość i dobroć Boga znalaz
ła  jednak  lekarstw o na naszą m o
ralną  biedę. Chrystus zapłacił 
spraw iedliw ości Boga Ojca w szel
ki dług ludzi o fiarną śm iercią na 
drzewie krzyża. Trzeba tylko w ie
rzyć Zbawicielowi i starać się

ze w szystkich sił pełnić wolę Bo
ga t;ik. jak  to czynił Apostoł 
Paweł, ongiś w ielki prześladow ca 
uczniów Chrystusowych. Obyśmy 
rezem  z nim  potrafili z czystym 
sum ieniem  powiedzieć: „Toczyłem 
bój dobry, zawodu dokonałem, 
w iary dochowałem. Na koniec od
łożony m i jest w ieniec spraw ie
dliwości, który mi wTęczy P an  —• 
Sędzia spraw iedliw y” (II List do 
Tymoteusza).

Jeśli nam  trudno uporać się z 
grzecham i, sta ra jm y  się często 
myśleć o Bożej spraw iedliw ości 
i naszej niewdzięczności wzglę
dem tak dobrego Ojca. On jest 
dobry, ale nie pozwoli bez koń
ca siebie obrażać, wcześniej czy 
później powie: dość! Jak  ojciec 
przyw ołuje do porządku rozbry
kanego m alca klapsem , podobnie 
może w  każdej chwili postąpić 
Ojciec niebieski. Sprawiedliwości 
Boga n ik t nie uniknie, dlatego 
Zbawiciel uczy, byśm y się lęka
li karzącej spraw iedliw ości Boga. 
Pom ny na naukę M istrza n a 
tchniony A utor listu  do H ebra j
czyków przestrzega w prost: „S tra
szna to rzecz w paść w  ręce Boga 
żywego”.

Gdybyśmy przeprow adzili an 
kietę wśród wszystkich m ieszkań
ców ziemi i gdyby każdy chciał 
wypowiedzieć się szczerze, czy jest 
za spraw iedliw ością, sądzę, że od
powiedź byłaby tylko jedna: Tak! 
Taka spraw iedliw ość istnieje! Jest 
n ią  Bóg — Sędzia spraw iedliw y, 
k tóry  za dobre w ynagradza, a za 
złe karze.

Ks. ' LEKSANDER BIELEC

MAł.A ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA |,iml

terenach i w  w yniku odnoszonych zwycięstw — czyli chrześ- 
cijan-.niewolników przestało być aktualne, członkowie tego 
Zakonu, m ając swoje klasztory w  w ielu k rajach  chrześci
jańskich, oddali się działalności m isyjnej wśród pogan, 
więc działalności naw racan ia na chrześcijaństw o, działal
ności prowadzonej na tzw. terenach m isyjnych.

Tryptyk — (gr. tryptichos =  złożony we troje) — to nazw a: 
ołtarza złożonego z trzech części — centralnej nierucho
mej i dwóch ruchom ych skrzydeł, którym i zam ykając je 
można przykryć część środkow ą i w  efekcie otrzym ać coś 
w  rodzaju  jakby „szafy” ; oczywiście części te  są zarówno 
w ew nątrz, jak  i zam ykane skrzydła zew nątrz zdobione 
płaskorzeźbam i lub m alowidłam i. N ajbardziej znanym i 
cenionym tryptykiem  jest ołtarz m ariacki autorstw a W ita 
Stwosza.

Tryteizm  — - triteizm .

Trzciński Tadeusz — (ur. 1373, zm. 1912) — ks. rzym skoka- 
tol., profesor sem inarium  duchownego w  Gnieźnie, teolog, 
autor m.in. oracv pt. Zbiór w ykładów apologetycznych  
(1912).

Trzech K róli uroczystość — > Epifania.

Trzeciak S tanisław  — (ur. 1873, zm. 8.VIII.1944 w W arsza
wie, rozstrzelany przez hitlerowców) — ks. rzymskokatol., 
działacz społeczno-polityczny, publicysta, au to r szeregu pu 
blikacji, spośród których tu należy wym ienić następujące 
pozycje: Oświata a dobrobyt (1903); Stosunki polityczne u 
Ż ydów za czasów Chrystusa Pana (1905); Religia i literatura  
u Żydów za czasów Chrystusa Pana (1911; 2 tom y); Chry-  
stianizm czyli naturalny rozwój reUgii chrześcijańskiej

(1912); Quaestio alcoholica apud ludaeos  (1913), czyli Sprawa  
alkoholowa u Żydów.

Trzeci zakon — w Kościele Rzym skokatolickim  może być 
albo: regularny o tzw. ślubach prostych i jest on w tedy 
jakby częścią składową zakonu w ścisłym tego słowa zna
czeniu z tym, że zakonem pierwszym  jest zakon męski, 
drugim  — żeński — oba o. ścisłej w ięcej albo mniej ale 
surowej regule, do której są odpowiednio przystosowane 
w łaśnie tzw. trzecie zakony; albo tzw. świecki, to znaczy, że 
jego członkowie i członkinie, k ieru jąc się duchem  obranego 
np. franciszkańskiego, dom inikańskiego lub innego zakonu
o ścisłej regule i o ślubach wieczystych, nie żyją jak  oni 
w zam kniętych klasztorach, a  żyją i p racu ją w  świecie 
jako ludzie świeccy, ale jednak  w  sposób szczególny usiłu 
jący w łaśnie po myśli reguły danego zakonu być przykła
dem w  swoim środowisku i w  swojej działalności praw dzi
w ie chrześcijańskiego życia, w ypełniania obowiązków swo
jego stanu, zawodu, realizacji czynnej i skutecznej miłości 
bliźniego. U benedyktynów  członkostwu trzecich zakonów 
w pierwszym  znaczeniu odpow iadają tzw. oblaci (łac. 
oblatus =  ofiarow any; — klasztor; -*■ zakon).

Trzej Królowie — to w edług Pism a św. Nowego Testam entu 
trzej magowie — m ędrcy ze W schodu — a w edług tradycji 
apokryficznej przynajm niej jeden z nich był królem , ale
już we wczesnym  chrześcijaństw ie przyjęło się nazywać ich
trzem a królam i, którzy, kierow ani gwiazdą przyciągająco 
jasno świecącą, przybyli ze W schodu do Betlejem , aby od
dać nowonarodzonem u królowi, Jezusowi, hołd i złożyć Mu 
dary : m irrę, kadzidło i złoto. P rzydano im im iona: Kacper. 
M elchior i B altazar (-* Epifania).
Trznadel Antoni — (ur. 1857, zm. 1908) — ks. rzym skoka
tol., profesor teologii m oralnej U.J., autor szeregu publi-
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ZWALCZANIE
ANALFABETYZMU

Swi atowy Związek Tow a
rzystw  B iblijnych w ydał w 
300 językach zeszyty z tek sta 
mi biblijnym i, dzięki k tórym  
można będzie uczyć an a lfa 
betów sztuki czytania — 205 
w  językach azjatyckich, 74 
afrykańskich  i 4 w  europej
skich. Używany na kursach 
kościelnych i państw owych 
m ateria ł do czytania został 
podzielony na 5 stopni tru d 
ności od A do E. W niek tó 
rych językach w ydane zosta
ły  także kasety  z nagranym i 
tekstam i Biblii, aby um ożli
w ić analfabetom  zapoznanie 
się z Ewangelią.

POSTULAT 
BR. ROGERA SZUTZA

Br. Roger Szutz — przeło
żony W spólnoty w  Taize w 
tow arzystw ie 7 dzieci różnych 
ras odbył w  Genewie spo tka
nie z sekretarzem  generalnym  
ONZ Perezem  de Cuellarem. 
W trakcie  spotkania wręczył 
m u pismo zaw ierające szereg 
postulatów  dotyczących za
chow ania pokoju na świecie. 
Sugerował m.in. utw orzenie 
pozostającej w  dyspozycji 
ONZ tzw. arm ii pokoju, któ
ra  byłaby w  stanie in te rw e
niow ać w  każdym  punkcie 
globu ziemskiego. W spólnota 
w Taize zorganizow ała w 
dniach 27 do 31 grudnia 1985 
r. w  M adrasie w Indiach 
ogólnoświatowe spotkanie 
młodzieży na rzecz pokoju, w 
ram ach zakończenia M iędzy
narodowego Roku Młodzieży.

NOWE ODKRYCIA 
ARCHEOLOGICZNE 

W IZRAELU

Nowego odkrycia dokonano 
w  m ałej jask in i w  pustynnym  
wąwozie na zachodnim  brze
gu M orza M artwego. M eir 

iMeir, w iceprzew odniczący 
(Muzeum Izraela, powiedział 
że jest to „jedno z n a jw aż
niejszych odkryć w  tej dzie
dzinie w  ciągu osta tn ich  25 
lat. W jask in i znaleziono ty 
siące przedm iotów , wśród 
nich najstarsze m a t e r ia ły ,  j a 
kie kiedykolw iek znaleziono, 
jak  np. m aski cerem onialne z 
zachowanym i m alunkam i,
czaszki ludzkie, d rew niane 
różańce itp. Jask in ia  jest po
łożona bardzo blisko terenu  
daw nej Bodomy. Jest w  od
ległości 50 mil od Jerozolim y 
i 50 mil od m iejsca, w  k tó 
rym  znaleziono słynne zwoje 
znad Morza M artwego, pism a 
zaw ierające partie Starego 
Testam entu.

PRZECIWKO
SEGREGACJI RASOWEJ

Przedstaw iciele różnych 
w yznań chrześcijańskich Po
łudniow ej A fryki przyłączyli 
się do apelu lau reata  nagrody 
Nobla, anglikańskiego biskupa 
Johannesburga w  RPA Des- 
m onda Tutu, k tó ry  zapropo
now ał jednodniow e w strzy
m anie się od pracy we wszy
stk ich  sektorach gospodarki 
tego kraju, poza niezbędnym i 
służbam i publicznym i. S tra jk  
będzie m iał n a  celu poparcie

żądań w ysuniętych przez m u
rzyńską większość A fryki Po
łudniow ej. Stanow isko to po
parte  zostało przez trzy  głó
wne Kościoły RPA — rzym 
skokatolicki, anglikański i 
metodystyczny.

WYPOWIEDZ
KS. LUKASA YISCHERA

W czasopiśmie „Reformed 
W orld” ukazał się artykuł 
znanego szwajcarskiego teolo
ga reform owanego ks. Lukasa 
Vischera, poświęcony zaan
gażowaniu reform ow anych w 
ruchu ekum enicznym . A utor 
stw ierdza, że najw ażniejszym  
w arunkiem  konstruktyw nego 
współdziałania w  tym  ruchu

jest poczucie powszechności i 
uniw ersalności Kościoła.
Tymczasem reform ow ani u 
trac ili w  pewnej m ierze to 
poczucie zarów no w  czasie, 
jak  i w przestrzeni. W brew  
pierw otnem u zam iarow i Re
form acji sta li się denom ina
cją, w skutek czego wzrosło 
znaczenie tradycji reform o
w anej, a pojęcie jednego Koś
cioła schodziło z biegiem  s tu 
leci n a  drugi plan.

KONFERENCJA 
KOŚCIELNA 

W CHINACH

Po raz pierw szy w  ChRL 
odbędzie się m iędzynarodow a 
konfer°ncia, k tórej tem atem

będą spraw y Kościoła chrześ
cijańskiego. Ok. 100 A m ery
kanów i 100 Chińczyków 
pragnie zastanow ić się nad 
tem atem : „Świadectwo dla
C hrystusa w  C hinach”. K on
ferencja odbędzie się przy 
współpracy sem inarium  teo
logicznego w  N ankinie, które 
jako pierwsze zostało pow tór
nie o tw arte  po rew olucji ku l
tu ralnej.

OBRADY KOMITETU 
WYKONAWCZEGO 

ŚWIATOWEJ RADY 
KOŚCIOŁÓW

W dniu 8 sierpnia 1985 r. 
zakończyły się w  Buenos Aires 
tegoroczne obrady K om itetu 
Wykonawczego Światowej 
Rady Kościołów. K om itet 
przyjął jednogłośnie siedem  
nowych Kościołów w  poczet 
Rady (6 z A fryki i 1 z No
wej Zelandii), dzięki czemu 
liczba Kościołów członkow
skich w zrosła do 310. R epre
zen tu ją one ponad 400 milio
nów chrześcijan (do Kościo
ła  Rzymskokatolickiego n a le
ży ok. 600 milionów). Kom itet 
wezwał do ogólnoświatowego 
bojkotu gospodarczego Połud
niowej Afryki. W ydano też 
oświadczenie, aby Kościoły 
członkowskie razem  z rząda
m i zbadały, jak  dalece można 
by darow ać długi najm niej 
rozw iniętym  krajom . Rada 
przyznała k rajom  Am eryki 
Środkowej praw o do „nieza
leżnego, niezwiązanego z żad
nym  blokiem, p luralistyczne
go porządku”, k tóry  byłby 
dostosowany do potrzeb bied
nych.

OBRADY
PRASKIEJ

KONFERENCJI
POKOJOWEJ

W dniach od 2 do 9 lipca 
1985 r. odbyło się w  P ra 
dze VI O gólnochrześcijańskie 
Zgrom adzenie Pokojowe, zwo
łane przez P raską K onferen
cję Pokojową, założoną w  
1958 roku. Do ruchu tego n a 
leżą chrześcijanie ze W schod
niej i Zachodniej Europy, a 
także z krajów  Trzeciego 
Świata. K onferencja uchw ali
ła apel do chrześcijan całego 
św iata, dom agający się poło
żenia kresu dalszem u roz
mieszczaniu rak ie t w  całej 
Europie, gdyż wyścig zbro
jeń nie może zapewnić bez
pieczeństwa.

KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI

Prezydent Egiptu Hosmi 
M ubatak  w ydał 3 stycznia
1985 r. dek re t zezw alający 
patriarsze Kościoła K optyj- 
skiego Szenudzie III n a  po
w rót z m iejsca odosobnienia 
do K airu  i na objęcie n a  no
wo kierow nictw a 6-miliono- 
wego Kościoła. 5 w rześnia 
1981 r. ówczesny prezydent 
Egiptu A nw ar el S adat (póź
niej zam ordow any) kazał a 
resztow ać 1500 swoich fak
tycznych lub rzekom ych 
przeciwników. W śród zatrzy
m anych znalazło się 170 du
chownych koptyjskich, a  
wśród nich Szenuda III, któ
rego przez ponad 3 la ta  prze
trzym yw ano w  klasztorze na 
pustyni.



Posiedzenie Zarządu Głównego 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików

Obradom przewodniczył 
prezes ZG STPK bp dr hab. 

Wiktor Wysoczański

Sprawozdanie z bieżącej działalności 
oddziału częstochowskiego 
złożył bp Jerzy Szotmiller

Prezes oddziału warszawskiego 
— ks. dziek. Tomasz Wójto’,vicz 
złożył informację o działalności 

oddziału stołecznego

Praca z dziećmi i młodzieżą to wielka batalia o przyszłe kadry Pogłębianie i zacieśnianie więzó'
Towarzystwa programowanych założi

W sobotę 7 grudnia 1985 r. odbyło się 
w W arszawie, przy ul. Balonowej 7, kolej
ne posiedzenie Zarządu Głównego Spo
łecznego Tow arzystw a Polskich Katolików. 
W posiedzeniu tym  uczestniczyli wszyscy 
członkowie Zarządu, przedstaw iciele Dy
rekcji Naczelnej ZPU „P olkat” oraz In 
sty tu tu  W ydawniczego im. A ndrzeja F ry 
cza Modrzewskiego.

O brady zostały rozpoczęte m odlitwą, 
k tórą zmówił ks. dziekan W ładysław  P u-

szczyński — wiceprezes oddziału zielono
górskiego STPK. N astępnie głos zabrał bp 
dr hab. W iktor W ysoczański, prezes Za
rządu Głównego Społecznego Tow arzystwa 
Polskich K atolików — przewodniczący po
siedzenia. Na w stępie pow itał On serdecz
nie w szystkich zebranych, przekazując im 
także życzenia owocnych obrad od dyrek
tora dr. H enryka Leszczyny z U rzędu do 
Spraw  W yznań, który — choć zaproszony 
na obrady Zarządu Głównego Tow arzy

stw a — n ie  mógł być n a  nich obscny z 
w ażnych względów zawodowych.

Zaproponow ał też porządek obrad po
siedzenia, który został jednom yślnie przy
jęty. Głównym tem atem  obrad stały  su5, 
inform acje o bieżącej działalności Z arzą
du Głównego STPK  i  jego oddziałów te
renowych.

Przechodząc do om ów ienia bieżącej 
działalności Zarządu Głównego STPK, 
Prezes zauważył m.in., że o jego w aż



niejszych spraw ach i inicjatyw ach n a  b ie
żąco in form uje tygodnik „Rodzina", któ
ry  dociera do w szystkich oddziałów te re 
nowych Tow arzystwa — n ie  zachodzi więc 
konieczność szczegółowej prezentacji 
w szystkich podejm ow anych p rac i dzia
łań.

M ając na uwadze, że całokształt pracy 
STPK — zgodnie ze sta tu tem  — opiera 
się n a  zaangażow aniu patriotycznym , po
lonijnym , pokojowym, ekum enicznym  i 
społecznym — Towarzystwo kilka la t te 
mu straciło  już swój pierw otny, jedynie 
społeczno-religijny charakter. W obecnej 
dobie — w łączając się ak tyw nie w  n u rt 
polityczno-społecznego życia k ra ju  — s ta 
je  się ono w ażnym  ogniwem, łączącym 
w szystkich Polaków  dobrej woli na dro
dze porozum ienia ogólnonarodowego, in 
tegracji całego społeczeństwa w  im ię dob
ra  naszej Ojczyzny. O tym, że Społeczne 
Tow arzystw o Polskich K atolików  w ypra
cow uje sw oją indyw idualną, sw oistą rację  
bytu w dzisiejszym  system ie polityczno- 
-społecznym Polski — świadczą nie tyle 
dokonania, znaczące w  25-letnim  dorobku 
Tow arzystw a — co codzienna, zaangażo
w ana praca na w ielu płaszczyznach życia: 
patriotyczno-społecznej, politycznej, k u l
tu ralnej, ekum enicznej, polonijnym , po
kojowej, religijnej... I w arto  w  tym  
tym  m iejscu przypom nieć, że u podstaw  
tej przebogatej, i tak  różnorodnej działal
ności leżą w  zasadzie m otyw acje oparte 
na doktrynie starokatolickiej.

W chwili obecnej, pomim o szeregu in 
nych prowadzonych działań, priorytetow ą 
sp raw ą dla STPK jest w łasna poligrafia, 
k tórej pom ysłodawcą i organizatorem  od 
podstaw  jest prezes ZG STPK — bp dr 
hab. W. W ysoczański. N ie trzeba chyba 
nikogo przekonywać, jak  bardzo jest ona 
konieczna, zwłaszcza w  obecnych w aru n 
kach, panujących na rynkach drukarskich  
w całej Polsce. W ystarczy choćby — na 
przykład — wziąć do ręki „Rodzinę”... W 
spraw ie poligrafii w ładze z bp. dr. hab. 
W iktorem  W ysoczańskim  n a  czele uczy
niły już bardzo dużo: na zakupionej po
sesji w  W arszawie, gdzie będzie mieściła 
się poligrafia, obecnie rozbudow yw ane są 
istn iejące pomieszczenia i dobudow yw ane

cić i ogrom nie uaktyw nić w spółpracę To
w arzystw a z Polskim  Narodowym  Kościo
łem K atolickim  w  USA i K anadzie oraz z 
Polonusam i, skupionym i w  przykościelnych 
organizacjach tegoż Kościoła.

W końcowej części swojego w ystąpienia 
Prezes ZG STPK  nadm ienił, że w  trakcie 
realizacji jest też budow a Domu P olonij
nego w Bukow inie T atrzańskiej oraz b u 
dow a biurow ca w  W arszawie dla potrzeb 
Dyrekcji Naczelnej ZPU „P olkat” i Od
działu W arszawskiego „P olkatu”. Obie te 
inw estycje są w łasnością Tow arzystwa, co 
znacznie zwiększa m ajątek  trw ały  STPK 
i podnosi jego prestiż n ie  tylko w  kraju , 
ale i za granicą.

N astępnie głos zabierali kolejno przed
staw iciele w szystkich oddziałów tereno
wych Towarzystwa. Z ich wypowiedzi w y
nikało, że n iek tóre elem enty działalności 
oddziałów są zbieżne, w spólne dla wszyst
kich ogniw Społecznego Tow arzystw a Pol- 
sikch Katolików. Zasadniczym  akcentem , 
wiążącym  te  działania, jest przede w szyst
kim  zaangażow anie patriotyczne i społecz
no-polityczne. P rzejaw ia się ono głównie 
w aktywności członków STPK  w  ogni
wach terenow ych PRON-u, a  szczególnie 
zaznaczyło się w  ogólnopolskiej kam panii 
przed w yboram i do Sejm u Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej.

Codzienna, być może nie przez w szyst
kich doceniana, jest praca w szystkich od
działów Tow arzystwa, choć składa się na 
nią w ysiłek w ielu ludzi. Są to m.in. u ro
czyste obchody rocznic św iąt państw owych 
i kościelnych, wycieczki turystyczno-kra
joznawcze, spotkania z em erytam i, spot
kania w igilijne, organizow ane dla osób 
sam otnych, biednych i chorych, św iątecz
ne spotkania i paczki dla dzieci. Bardzo 
ważne m iejsce wśród tych działań zajm u
je praca z dziećmi i młodzieżą — jej to 
poświęcił baczną uw agę przed trzem a la 
ty prezes ZG STPK  — bp dr W iktor W y
soczański. W każdym  oddziale — w zoru
jąc się na pracy i osiągnięciach Zarządu 
Głównego — szuka się coraz to nowych dróg 
kont-aktu z młodym pokoleniem  poprzez 
organizow anie kółek zainteresow ań, b i
bliotek, obozów letnich, zespołów chóral
nych, muzycznych i artystycznych.

też oddział od la t posiada Klub Seniora, 
chór, a w  przygotow aniu jest też u tw orze
nie zespołu artystycznego. Oddział kaliski
— naw iązał przed trzem a la ty  kontak t z 
Domem Opieki Społecznej. K ontakt ten 
pogłębia i zacieśnia się z roku na rok, 
a kaliska młodzież bezinteresow nie, z 
ofiarnością, sercem  i oddaniem  kontakty  
te sprow adza na tory  rodzinnej, serdecz
nej atm osfery, tak  potrzebnej ludziom  sa
motnym, odizolowanym od św iata i po 
części — zapomnianym...

Oddział w rocław ski w  swym  klubie zor
ganizował ośrodek dla ludzi po trzebują
cych rady i pomocy, ludzi znerw icow a
nych, psychicznie nieodpornych na prob
lemy, jak ie niesie codzienne życie, a ośro
dek ten p ilo tu ją specjaliści neurolodzy i 
psychiatrzy. Oddział gdański natom iast — 
organizuje spotkania biblijne, w yśw ietla 
film y o tem atyce religijnej, skom pletował 
też pokaźną bibliotekę ekum eniczną.

Ciekawą inicjatyw ę podjął oddział lu 
belski, k tóry — wspólnie z oddziałem Pol
skiej Rady Ekum enicznej — organizuje w 
m aju 1936 r. ogólnopolski Festiw al P ieśni 
i Muzyki Kościołów Ekumenicznych. M iej
scem tego Festiw alu ma być Lublin, a 
występować będą soliści, zespoły, chóry i 
orkiestry dęte.

Z tego przeglądu bieżących działań ca
łego Tow arzystw a w idać, że nie ma ono 
charak teru  w erbalno-deklaratyw nego, że 
dzięki sw ojej pracy zaznacza ono coraz 
w yraźniej swój ślad w  polskiej rzeczywi
stości. In teg ralną  część tych działań i tej 
pracy stanow i bow iem  dobro nadrzędne — 
interes naszej wspólnej i jedynej Ojczyz
ny, a  w  tym  — mieści się także interes 
i nasz, członków Towarzystwa.

O brady Zarządu Głównego Społecznego 
Tow arzystw a Polskich K atolików  zam k
nął prezes Towarzystwa, bp dr hab. W ik
tor W ysoczański, dziękując w szystkim  
obecnym za ich pracę. Zachęcił raz jeszcze 
do ofiarnej, w ydajnej pracy, do podejm o
w ania nowych inicjatyw , do jeszcze w ięk
szego uaktyw nienia się oddziałów tereno
wych. Przekazał też zebranym  życzenia 
świąteczno-noworoczne, dołączając do nich

Polonią zagraniczną należy do 
tatutowyeh Towarzystwa

Nie zapomina się też o tych, którzy odeszli już w  stan zasłużonego
odpoczynku

nowe. W szystkie form alności decyzyjno- 
-praw ne są już załatw ione pozytywnie — 
i jeżeli uda się jeszcze bardziej zmobilizo
wać ekipy budow lanych — poligrafia po
w inna być oddana do użytku pod koniec
1986 roku. Służyć ona będzie w  pierw szej 
kolejności Towarzystwu, a także Kościo
łowi Polskokatolickiem u, choć p la n /, 
zw iązane z całym Zakładem  Poligraficz
nym, są o w iele szersze. P ow stająca dziś 
poligrafia może m.in. poszerzyć, wzboga-

Jest też szereg inicjatyw  indyw idual
nych, rokrocznie pogłębianych przez po
szczególne oddziały Towarzystwa. Można 
by użyć naw et stw ierdzenia, że każdy od
dział „specjalizuje” się w  jakiejś konkret
nej dziedzinie. I tak  np. „specjalnością” 
oddziału katowickiego są organizow ane od 
trzech la t obozy le tn ie  dla dzieci i m ło
dzieży w  S trzyżew icach; „konkurencję” 
stanow ią dla nich obozy w  Studziankach, 
prow adzone przez oddział warszawski. Ten

także życzenia od zw ierzchnika Kościoła 
Polskokatolickiego — bpa Tadeusza R. 
M ajewskiego, a na koniec — podzielił 
się ze wszystkim i uczestnikam i posiedze
nia w igilijnym  opłatkiem . Po odśpiew aniu 
kilku pięknych kolęd — posiedzenie Za
rządu Głównego STPK zostało zakończo
ne.

E. LORENC



Śladami Apostoła Pawła

FRYGIA I LIDIA
dokończenie ze s. 4
tern w rzym skim  w ięzieniu (Kol 4,12; F lm  
23). Poniew aż w mieście przew ażał rodzimy 
elem ent frygijski, w nioskujem y, iż Epafras 
oparł na „poganach’' skład gminy, k tórej zo
stał przyw ódcą (Kol 1,7). W krótce jednak  
w idocznie pojaw iały się w  niej tendencje ju- 
daizujące, będące przyczyną w y s ł a n i a  owego 
listu  za pośrednictw em  Tychnika (Kol 4,7) i 
zalecającego przeciw staw ienie się fałszywym  
nauczycielom.

Innych członków kolosańskiego Kościoła 
poznajem y przypadkow o z wysłanego chyba 
równocześnie z om awianym , osobistego listu 
do Filem ona. Był to zamożny Kolosanin, sko
ro  utrzym yw ał niewolników  — jednym  z nich 
był zbiegły Onezymos, za którym  gorąco 
w staw ia się Apostoł, odsyłając go do Kolosów 
(Flm 8—20). Poza Onezymem — być może 
późniejszym biskupem  Efezu — poznajem y 
jeszcze postacie Apfii i A rchipa (Flm 2, 
Kol 4,17).

Podobny jak  do Kolosan list z w ięzienia 
posłał św. P aw eł do m ieszkańców Laodycei
— nie znam y jego treści, lecz n ie  w yklucza
my, iż jest to ak tualn ie  znany list do Efezjan. 
G m inie tej przewodził niejaki Nimfas 
(Kol 2,1; 4.15). Prócz Frygów, Laodyceję za
m ieszkiw ali Grecy, Syryjczycy i Żydzi sp ro 
w adzeni tam  przez A ntiocha II, który rozbu
dow ał m iasto ok. 250 r. przed Chr. Za Rzy
m ian Laodyceja znana była ze w spom nianych 
przez Cycerona banków  i domów handlo
wych, bardziej jeszcze ze św ietnych lekarzy, 
a wzbogaciła się na hand lu  w ełną i w yro
bie lekarstw a na oczy. Mimo s tra t poniesio
nych w skutek trzęsienia ziemi w 61 i\, gród 
odbudow ał się bez pomocy Rzymian. Toteż 
proroctw o św. Jana zarzuca m iastu nadm ier
ny  zbytek i obojętność w  w ierze (Ap. 3,14-19). 
U pom nienie to nie w yw arło w łaściwego sk u t
ku, skoro w krótce potem  Laodyceja stała się 
bazą judaizującej sekty kwartodecim anów , 
zaś jeszcze w 380 r. lokalny synod potępiać 
m usiał ku lt aniołów i ry tualne praktyki 
chrześcijańskich zwolenników judaizm u.

Zamożni Laodycejczycy w ystawili sobie no
w ą agorę (rynek), te a tr  z odeonem oraz s ta 
dion na cześć cesarza W espazjana. Opodal 
m iasta Denizli można oglądać ich ru iny w raz 
z akw eduktem  doprow adzającym  wodę z gór 
do publicznych budow li i basenów.

Blisko Denizli, w  dobrze znanej turystom  
miejscowości Pam ukkale, znajdu ją się też 
ru iny  H ierapolis — innego z trzech frygij- 
skich m iast, do którego Apostoł kierow ał 
sw e pouczenia (Kol 4.13). Być może pełn iej
sze wskazówki dla H ierapolitan zaw arte by
ły w  zaginionym liście do Laodycejczyków. 
Ruiny m iasta założonego też w dolinie Lyko- 
su przez pergam ońskiego króla Eumenesa 
koło gorącj^ch źródeł leczniczych, w skazują 
i dziś, że istn ia ło  tu  starożytne uzdrowisko. 
Publiczne łaźnie (termy), tzw. nim feum  
(ozdobna fon tanna zdrojowa), św iątynia 
Apollina i te a tr  sąsiadują z bizantyjską b a 
zyliką. W spom niane już trzęsienie ziemi pod
kopało św ietność i tego m iasta, pozostały jed
nak gorące zdroje i nadal ściągają one licz
nych przybyszów do Pam ukkale, słynnego z 
przepięknych tarasów  osadzonego wapienia.

Ruchliwy, portow y Izm ir zwany przez T ur
ków „G ilze r (Piękny) — to daw na Sm yrna, 
k tórej zamożność od czasów A leksandra 
W ielkiego w yrosła z pośrednictw a handlow e
go pomiędzy krajam i Azji i G recją. W tym 
założonym jako  grecka kolonia (X w. przed 
Chr.) mieście u ujścia Herm osu, opanow a
nym  później przez Lidów, Persów, Rzymian Zw aliska św iątyni A rtem idy w Smdaeh

Rzym skie ruiny w Laodycei nad Meandrem

Na Kadefikale w Izmirze — dawna agora Sm yrny

i Bizantyjczyków oraz niszczonym przez w o j
ska i trzęsienia ziemi, pozostało niewiele za
bytków  zam ierzchłej starożytności. Prócz 
sięgającej czasów hellenizm u tw ierdzy na 
wzgórzu, w idoczne są jeszcze szczątki rzym 
skich budowli na placu sgory (dzis. K adefi- 
kale).

Zachęcające słowa św. Ja n a  pozw alają nam  
sądzić, iż tam tejsza w spólnota chrześcijan 
była uboga i prześladow ana, lecz dość stała 
w w ierze (Ap 2,8—11). W drodze do Rzymu 
gości u niej św. Ignacy Atiocheński, pisząc 
tam  — w zorem  św. P aw ła — listy  do gmin 
w Efezie, M agnezji i Tralles. Dla nas, Sm yr
na — w II stuleciu biskupia stolica św. P o
likarpa, a dziś trzecie m iasto T urcji — jest 
jedynym  spośród siedm iu m iast z A pokalip
sy, k tóre tak  św ietnie p rzetrw ało  burzliw e 
epoki.

Podobna do efeskiej św iątyni kultu  A rte- 
m idy-Diany znajdow ała się w Sardach (Sar- 
des), będących chyba już dw anaście wieków 
przed Chr. stolicą państw a Lidów. M iał tu 
swą siedzibę ich ostatni niezależny w ładca
— słynący z przysłowiowych bogactw  K re- 
zus. K iedy Sardy zostały zagarnięte przez 
Persów, były w span iałą  siedzibą sa trapy  (na
m iestnika), póki jońscy Grecy n ie zniszczyli 
grodu jako symbolu obcej przemocy, podczas 
historycznej rew olty  w  499 r. przed Chr. 
„Ha! Sardes gore! Lam ent się rozrasta... Sar- 
des w gruzach leży! Ateńczyk spalił zam ek 
i św iątynie...” — opiewał to w ydarzenie K or
nel U jejski w  poem acie „M araton”. Ale ja 
ko znany ośrodek przem ysłu włókienniczego, 
miasto przetrw ało  jeszcze epokę helenistycz- 
ną, rzym ską i bizantyjską, aż do niszczyciel
skiego najazdu Mongołów w XV w.

W m iejscowości Sart, na wschód od Izm i- 
ru, am erykańscy badacze już przed I w ojną 
św iatow ą poczęli odsłaniać w cale im ponują
ce pozostałości stolicy lidyjskich królów w raz 
z cm entarzyskiem  n a  Bin Tepe, obejm ują
cym kurhanow e grobowce m onarchów . W i
dać tam  teraz resztki owego chram u A rte
midy i „zam ku” (akropolu), zw aliska gim na- 
zjonu, tea tru  i stadionu oraz fragm ent rzym 
skiej ulicy. C iekaw ą mozaikę odkryto w sy
nagodze z III w. przebudow anej z rzym skiej 
bazyliki publicznej.

Do gminy w Sardach Apokalipsa kieruje 
surow e napom ienie (Ap. 3,1—6), zauw ażając że 
czyny je j n ie  są doskonałym i dla Boga. N ie
pokojący upadek Kościoła w  Sardach akcen
tu ją  zwłaszcza słow a: „m asz imię, k tóre mó
wi, że żyjesz, a  jesteś um arły" (Ap 3,1). 
Jednakże w niecałe sto lat później w spólno
ta  owa wyda tak  znakom itego duszpasterza 
i obrońcę w iary  jak biskup M eliton — autor 
pism a apologetycznego skierowanego do c?- 
sarza-filozofa, M arka A ureliusza.

Na szlaku z Sardów  do Pergam onu leżała 
T ia tyra — daw na m acedońska kolonia w oj
skowa wzbogacona na handlu  i rzemiośle. 
Nazwa m iasta padła już przy im ieniu h and 
la rk i pu rpu rą  — niejak iej Lidii, ochrzczonej 
przez Apostoła w F ilippi (Dz 16,14). Dziś w 
tej sam ej rozległej kotlinie znajdu je się m ia
sto A khisar, gdzie produkuje się dyw any i 
prow adzi się handel płodam i rolnym i. K o
ściołowi w T iatyrze przypisuje św. Jan  
w praw dzie miłość, w iarę, posługę i w y trw a
łość, lecz zarazem  przestrzega przed pokusa
mi bałw ochw alstw a i groźbą popadnięcia w 
rozpustę (Ap 2,18—28). Czy słowa o Jezabel 
odnoszą się — jak  chcą niektórzy — do 
miejscowej przywódczyni sekty nikolaitów ? 
T rudno rozstrzygnąć.

Rów ną w iernością — mimo iż nieliczny — 
ma się odznaczać Kościół w  F iladelfi (dzis. 
A laseh ir): „chociaż moc masz znikomą, za
chowałeś moje słowo i n ie  zaparłeś się mo
jego im ienia” (Ap 3,8). Na uw agę zasługuje 
sform ułow anie o „drzwiach otw artych”, czyli
o możliwościach pracy m isyjnej dla chrześci
jan  m iasta, którego grecka nazw a oznacza 
„b ra terską przyjaźń”. D arem nie by jednak 
szukać śladów św. Paw ła w  grodzie założo
nym  przez pergam ońskiego w ładcę A ttalosa 
II Filadelfa. Z daw niejszych epok pozosta
ły tam  tylko resztk i bizantyjskich m urów 
obronnych.

KRZYSZTOF GÓRSKI
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Dzieje cywilizacji
data, okres lokalizacja, geogra

ficzna, polityczna fakiy, wrctar^enia

1831131 Polska 

1831 25 I Polska

1831 24 II Polska

1831 Polska
2ó—26 II

18S126II Polska

1831 Polska
30—31 III

1831 10 IV Polska

1831 
26 V

1831

Polska

Polska — Niemcy

Chłopicki składa dyktaturę.

D etronizacja cara jako króla pol
skiego. Sejm  — najwyższą władzą, 
w ładza w ykonaw cza — Rząd N aro
dowy.

Zwycięska bitw a jazdy gen. Józefa 
D wernickiego z arm ią rosyjską pod 
Stoczkiem.

Bój o Olszynkę Grochowską. W y
cofanie oddziałów polskich do W ar
szawy.

Jan  Skrzynecki naczelnym  wodzem 
powstania.

Zwycięskie w alki oddziałów polskich 
pod W aw rem  i pod Dembem W iel
kim.

Zwycięska bitw a oddziałów gen. Ig
nacego Prądzyńskiego pod Igainam i 
(u trudniona niedołęstw em  S krzynec
kiego).

K lęska wojsk polskich pod Ostrołę
ką z w iny Skrzyneckiego.

W czasie pobytu Chopina w  N iem 
czech pow staje Etiuda Rewolucyjna  
(z zapisków Chopina: „A ja  tu  bez
czynny. a ja  tu  z gołymi rękam i! 
Boże. Boże!”). W 1834 r. R. Schu
m ann nazw ał ją  „arm atam i ukry ty
mi wśród kw iatów ”.

1331 
11 VIII

1831 
16 VIII

1831

1831 
18 IX

1831 
5 X

1831

Polska

Polska

Polska

Polska

Polska

F rancja  — Polska

Sejm  usuw a Skrzyneckiego ze s ta 
now iska naczelnego wodza (na jego 
m iejsce — Henrj^k Dębiński).

U padek rządu po burzliwych m ani
festacjach Tow arzystwa P atrio tycz
nego w  W arszawie. W ładzę przej
m uje gen. Jan  Krukowiecki, dążący 
do kapitu lacji. Rozwiązuje Tow a
rzystw o Patriotyczne.

Oblężenie W arszawy. N ieprzyjaciel 
zdobywa szańce w olskie; bohaterska 
śm ierć gen. Sowińskiego.

K apitu lacja W arszawy.

Złożenie broni przez ok. 20-tys. a r 
mię polską.

„L’ordere regne a V arsovie” — po
rządek panuje w W arszawie — m ó
wi po upadku pow stania francuski 
m inister spraw  zagranicznych, Ho- 
race Sebastien.

Kiedy Polska ż y ła  to sercach

O mowie ojczystej
Po trzecim  rozbiorze Polski, w  okresie niewoli, wzrosło w yraźnie 

w społeczeństwie nasilenie miłości do mowy ojczystej i troski o jej 
bogactwo, czystość i piękno. W tych czasach, gdy społeczeństwo pol
skie siłą  pozbaw ione zostało wolności politycznej i państwowości, 
w ielu z bardziej oświeconych jego przedstaw icieli robiło wszystko, 
co w ówczesnych w arunkach było możliwe, aby język ojczysty — 
stanow iący przecież wówczas więź narodow ą milionów posługujących 
się nim  ludzi — ocalić od zniszczenia, zapom nienia i zachwaszczenia 
obcymi w pływ am i i b)7 jako w spaniałe dziedzictwo przekazać je na
stępnym  pokoleniom. W ybitni językoznawcy, jak  Sam uel Bogumił 
L inde czy Alojzy Osiński poświęcali la ta całe swego życia na opra
cow anie słowników, w ielu innych wzywało do ochrony i szacunku 
dla mowy ojczystej słowem  w iązanym . Wśród nich np. Józef L ipiński 
w 1306 roku napisał Odę Do M owy ojczystej:

Szacowny spadku, coraz droższy w iekiem ,
Dziedzictwo, co nam  dały m atki z m lekiem,
W sławionych przodków pam iątko wieczysta,
Do ciebie, Mowo, chcę pisać, ojczysta!

(...) Na rów ne te raz  p łakać m am y ciosy,
Jedne tw e zawsze i ojczyzny losy;
K iedy ta  kw itła pod wolności cieniem,
W sławiał ją  Polak orężem i pieniem ;
Lecz kiedy w spólną opłakujem  stratę,
O twórz mi przodków mych składy bogate.

(...) Czyńmy ślub, że jej drogie dla nas szczątki,
Mowę, do wiecznej przeniesiem  pam iątki,
By, gdy szczęśliwie od ojców potomki 
O balin domu zjednoczą ułomki,
Z obcych odm ętów  i napływ u czyste 
Źródło wymowy znaleźli ojczyste.

W okresie tym  daw ało się w  różnych środow iskach zuważyć w zm o
żoną w alkę z zagrażającą egzystencji narodu cudzoziemszczyzną — 
szczególnie pochodzącą z państw  zaborczych. W tej sytuacji w ielką 
m isję m iały do spełnienia kobiety — m atki, uczące mowy polskiej 
dzieci urodzone w okresie niewoli. Do nich też skierow ana była n a 
pisana przez generała F ranciszka M orawskiego odezwa Do Polek w  
obronie m ow y ojczystej:

H ańba! hańba polskiej córze 
Co cnotą gardzisz rodową 
I tak  czystą ust twych różę 
B randenburską kazisz mową...

(...) Polko! w gronie tw ym  domowem 
Bądź nam  od wroga ochroną:
O depchnij go polskim  słowem 
Jak  czarta wodą święconą.
Słowo jest tą  w ielką siłą,
K tórej żadna moc nie zwali,
Słowo św iat ten utworzyło,
Słowo i ten k ra j ocali.
Póki w polskich kom nat ściany 
G w ar obczyzny nie zawita 
P óty próg nasz nie skalany,
P óty Polska nie zdobyta.

Bardzo popularny był również utw ór na cześć mowy ojczystej, na- 
nap isany przez S tanisław a Koźm iana w 1849 r.:

Polska mowo ty św ietlana,
O, jedyna ty na ziemi
Na tle niebios słońc wszystkiem i
Prom ieniam i tęczowana!
Twój jedyny stró j natchniony 
W szystkie dźwięki w sobie mieści;
I anielskich lu teń  tony 
I anielskich chórów treści...

O mowie polskiej p isała też w  1861 r. Jadw iga Łuszczewska — 
D eotym a:

Pom nik M ikołaj* Kopernika, na 
drugim planie pałac Staszica

Skarbie wieków, polska mowo!
Ty jesteś lu tn ią  spiżową.
N a której myśl w iecznie żywa 
Hymn zm artw ychw stania wygrywa.

N ajpiękniej chyba jednak napisał o języku ojczystym i jego zna
czeniu dla narodu Cyprian K am il N orw id:

„Gromem bądźm y p ierw  niźli grzmotem,
Oto tę tn ią  i rżą konie stepow e;
G órą czyny!... — a słow a? a myśli?... — potem!...
W róg pokalał już i Ojców mowę —”
Energum en tak  krzyczał do L irm ka 
I uderzał w  tarcz, aż się wygięła.
L im ik  na to: ......................................

„Nie miecz, nie tarcz — bronią Języka,
Lecz arcydzieła!”

{oprać, ed.)



Krakowskie inspiracje
Stanisława Wyspiańskiego

Stanisław  W yspiański — dram aturg , liryk, 
scenograf, teoretyk i reform ator tea tru , był 
jednocześnie w ybitnym  m alarzem . Św iade
ctwa jego talentu  w idn ie ją  po dziś dzień nie 
tylko w  galeriach sztuki, ale także w  k ra 
kowskich kościołach, np. u Franciszkanów , 
gdzie zachowały się piękne w itraże wielkiego 
artysty. A tm osfera K rakow a, m iasta 
X IX -w iecznej bohemy, a jednocześnie me
tropolii pełnej pam iątek  z przeszłości nie 
mogły pozostać bez wpływ u na W yspiańskie
go — twórcę. Ten niezw ykle oryginalny m a
la rz  i poeta w jednej osobie m iał szczególny 
dar przenoszenia i nadaw ania cech m alar
skich swym dram atom , z drugiej zaś strony 
„upoetyczniania” swych pełnych ekspresji ob
razów.

W zajem ne przenikanie się obu tych um ie
jętności i sposobów patrzen ia na wszelką 
sztukę pozwoliło stworzyć W yspiańskiem u 
poecie i m alarzow i oryginalne dzieło, nie m a
jące sobie podobnego tak  w  literaturze, jak  
i sztukach plastycznych.

K ontakt ze sztuką dokonał s ię  u W yspiań
skiego bardzo wcześnie. Już w  dzieciństw ie 
bliska m u była atm osfera pracow ni rzeźbiar
skiej ojca, a droga z dom u do szkoły prow a
dziła n ie  raz  przez Rynek, gdzie corocznie 
w ystaw iali swe szopki krakow scy cieśle. 
W ielki w pływ  na ukształtow anie w rażliw ości 
artystycznej przyszłego tw órcy w yw arły  także 
kontak ty  w ujostw a W yspiańskiego, państw a 
Stankiew iczów  z Janem  M atejką i Józefem 
Szujskim . Bogata bib lio teka historyczna w 
domu Stankiew iczów  i fascynacja m alar
stw em  M atejki tak  głęboko utkw iły w pam ię
ci i w yobraźni W yspiańskiego, że z czasem 
stały się insp iracją  dla dorosłej, dojrzałej 
twórczości poetyckiej i m alarskiej. Postacie 
z M atejkowskich płócien, bohaterow ie z lite
ra tu ry  rom antycznej pozostaną już z nim  na 
zawsze.

Twórczość m alarska W yspiańskiego była 
w łaściw ie od początku zw iązana z jego tw ór
czością poetycką. Pierw szy, pisany jeszcze na 
ław ie szkolnej, d ram at poety pow staje w yraź
nie pod w pływ em  dzieła M atejki. N aw et ty
tu ł „Bdfcory pod Pskow em ” świadczy o bez
pośredniej inspiracji, jaką  młody tw órca za
czerpnął od swego m istrza. I nie będzie chy
ba przesadą powiedzieć, że w  tym  w łaśnie 
mom encie W yspiański zrozum iał teatr. Jego 
przyszły te a tr  będzie więc dwupłaszczyzno- 
w y: m alarski i poetycki zarazem, a jedno
cześnie — w izjonerski. Będzie to te a tr  sło
w a, a le  i obrazu. Jem u też pozostanie w ie r
ny do końca.

Nie sposób oddzielić poezję, m alarstw o i 
te a tr  w  twórczości W yspiańskiego. Sam  arty 
sta  w ypow iedział kiedyś n a  ten te m at zna
m ienne słowa. W spólnota lin ii i tonu jego 
sztuki poetyckiej i m alarskiej była bowiem 
niepodzielna. Sam  artysta  nie dokonyw ał lu  
sztyw nych podziałów. Oba rodzaje twórczo-
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W itraże: „Św ięty  Stanisław ” 
i „Kazim ierz W ielki”

ści tw orzą bowiem  u W yspiańskiego niepo
dzielną całość, bez k tórej n ie  sposób pojąć 
jego duszy. W szechstronność artysty  zaś sp ra
wia, że oto poeta, m alarz i d ram atu rg  „ tea tr 
swój widzi ogrom ny”. W swoim  studium  o 
„Ham lecie” napisał kiedyś: „A rchitektura,
M alarstw o i D ram at w  Jedność spojone, 
u jaw niające zmysłom widzów, Św iatu i Du
chowi W ieku Postać ich i Piękno.” W d ra 
macie „Bolesław Śm iały” artysta  pogląd ten 
urzeczyw istni: na kartach  papieru  pow staną 
pro jek ty  kostium ów, scenografia. T eatr sło
w a przeobrazi się w plastykę tea tru  — w je
go objaw ienie teatru . Da tem u zresztą w yraz 
także w  notach poetyckich do dram atu , w y
rażając w  ten  sposób sw oje artystyczne cre
do.

N ieustanne poszukiw ania w historii, legen
dach prastarego  K rakow a dostarczały W y
spiańskiem u coraz to nowych insp iracji, z 
których ten  niezw ykły artysta  po trafił „wy
łuskać” i to, co krakow skie, i to, co narodo
w e i ponadczasow e zarazem. Oto w  oparciu 
o historię i klechdy pow staje poetycko-m a- 
la rska i m alarsko-poetycka jedyna w  swoim  
rodzaju  kronika K rakow a — kronika W y
spiańskiego. Po „Bolesławie Śm iałym ” przy
chodzi czas na „Skałkę” — d ram at będący 
niejako kontynuacją i dopełnieniem  „Bolesła
w a”, zaś przeczytany przez poetę opis dru-

Stanislaw  W yspiański: 
„P lanty  i W awel”

giego pogrzebu K azim ierza W ielkiego (po 
przypadkow ym  otw arciu grobu w  roku 1869, 
notabene roku urodzenia W yspiańskiego) za
in sp iru je  go do napisania rapsodu o K azi
m ierzu Wielkim. Tę niezw ykłą serię konty
nuu je  zresztą, pisząc: „H enryka Pobożnego"’, 
„P iasta” i „Świętego S tan is ław a” — rapsody 
będące n iejako pieśnią o K rakow ie, a jedno
cześnie uzupełnieniem  i dopowiedzeniem  po
etyckim  w itraży, przeznaczonych dla K atedry  
krakow skiej, k tóre m iały być zgodnie z za
m ierzeniem  twórcy, nową galerią królów pol
skich. To niezw ykłe dzieło n ie  doczekało się 
jednak  pełnej realizacji. Form ę w itraży 
o trzym ały jedynie trzy kompozycje: ..Kazi
m ierz W ielki”, H enryk  Pobożny” i „Święty 
S tanisław ". Pozostałe w form ie szkicu ołów
kiem  dopełniają zbiór pam iątek i dokum en
tów, jaki pozostał po w ielkim  artyście.

A le nie tylko K raków  historyczny dostar
czał W yspiańskiem u tem atów  do twórczości. 
N iespokojne życie cyganerii artystycznej by
ło tu  także niew yczerpanym  źródłem  n atch 
nienia. Pełne niepow tarzalnego kolorytu za
ślubiny Lucjana Rydla z góralką, Jagusią 
M ikołajczykówną zrodziły insp irację  do n a 
p isania „W esela”, dram atu , w  którym  realizm  
i fikcja literacka „ubrane” zostały w  czarow- 
ny kostium  najprzedniejszego m alarskiego 
obrazu. Bo jest w  tym  dram acie w szystko- 
kolor i muzyka, śpiew  i taniec a nade 
wszystko ów polski niepokój intelektualny, 
k tóry każe zawsze pytać o spraw y narodo
we, o nasze „być, albo n ie  być”.

P rem iera „W esela”, k tóra odbyła się 16 
m arca 1901 roku była niew ątplw iie dniem  h i
storycznym  dla teatru . K onstrukcja dram atu  
i jego inscenizacja zaskakiw ały nowoczesno
ścią i i śm iałością formy. T eatr W yspiańskie
go był bowiem  tea trem  niepokojącym , głębo
ko in telektualnym . O ddaw ał w  pełni charak 
te r swego tw órcy — śmiały, niecierpliwy, 
zdecydowany, zawsze zaś — nieodwołalny.

L ata 1903 i 1904 zaliczane są  do n a jb u j
niejszych w  twórczości W yspiańskiego. W tym  
czasie pow stają: „W yzwolenie” i w spom nia
ny już „Bolesław Śm iały”, „Akropolis”, „Noc 
listopadow a”, będąca tem atyczną kon tynua
cją napisanej w  roku 1898 „W arszaw ianki”. 
Je st rzeczą znam ienną, że W yspiański pisał 
w tym  czasie wszędzie. Dużo i chaotycznie, 
jakby chciał zdążyć przed w yniszczającą go 
chorobą, jakby się z nią zm agał i  mierzy*. 
Swój w arsztat dram aturgiczny zabierał n a 
w et na czas kuracja do B ad-H all, nie zw a
żając na rady  i zalecenia lekarzy.

Był przepełniony K rakow em . Bicie dzwo
nu Zygm unta, posągi i postacie z gobelinów 
z krakow skiej kated ry  odżyją w  czas jakiś 
w  „A kropolis”, podobnie jak  M atejkowski 
„Stańczyk” odrodzi się w „W eselu”.

Ale miłość do K rakow a przejaw iała  się u 
W yspiańskiego nie tylko poprzez czerpanie z 
h istorii i współczesnej mu atm osfery  m iasta. 
W itraże w aw elskie czy prace pomocnicze w 
kościele M ariackim  określały drugą stronę 
te j miłości i fascynacji. Obecność sw ą W y
spiański zaznaczał na każdym  kroku czy to 
jako tw órca pięknych w itraży  w  obiektach 
ku ltu  religijnego, czy jako p ro jek tan t w nętrza 
Sali W ystawowej Tow arzystwa Przyjaciół 
Sztuk P ięknych czy w reszcie jako tw órca 
w itrażu  „Apollo spętany”, zdobiącego okno 
klatki schodowej Domu Tow arzystw a L ekar
skiego. W iele było innych planów. P rzebudo
wa, a w łaściw ie rekonstrukcja arch itek to
niczna wzgórza w aw elskiego opracowana zo
sta ła  przez W yspiańskiego wespół z a rch itek 
tem, W ładysław em  Ekielskim. Zam ierzeniem  
W yspiańskiego było stw orzenie n a  stokach 
W awelu czegoś w  rodzaju greckiego am fi
teatru . Była to jakby  czarow na w izja pol
skiej Akropolis...

Nigdy jej nie zrealizował... w  roku 1907, 
w  listopadzie, złożony nieuleczalną chorobą 
opuścił sw e m iasto na zawsze...

Na każdym  kroku jednak  pozostała ' jego 
obecność. W ielkość pozostała wielkością.

ELŻBIETĄ DOMAŃSKA



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

Bardzo dawno tem u żył sobie 
s ta ry  kniaź. G ród jego był boga
ty i zasobny. Od zachodu strze
gły go brzegi jeziora, a wokoło 
rozciągała się puszcza nieprzeby
ta. Jeziora dostarczały ryb w szel
kich. puszcza zwierza, barcie 
pszczelego m iodu. Zył kniaź do
statnio, o ludzi swych dbał, by 
im się krzyw da nie działa. Choć 
s ta ry  był, ale na łowy sam  jesz
cze z drużyną w yruszał.

Pewnego razu  zdarzyło się tak, 
że gdy z drużyną w puszczy po
lował, znienacka ogrom ny niedź
wiedź wyszedł prosto n a  niego. 
D rużyna z krzykiem  pośpieszyła 
na pomoc, oszczep ze świstem  
przeciął powietrze. Niedźwiedź 
padając pochwycił w  potężne p a 
zury nogę starego księcia.

Długo chorow ał kniaź, a choć 
wyzdrowiał, nigdy już w ładzy w

nodze nie odzyskał. Nie mógł jeź
dzić też po k ra ju  i sprawdzać, 
czy ludow i nie dzieje się krzyw - ' 
da.

M iał też kniaź dwóch dorod
nych synów, rosłych i mocnych, 
którzy się bardzo m iłowali. Jak  
się zwali, n ik t tego nie pam ięta. 
Pewnego razu zawezwał ich kniaź 
do siebie i tak  powiedział:

— Synowie moi, nie m am  już 
mocy, ani daw nej krzepy. Starość

| m i w  oczy zagląda. Nie m am  już 
sił jeździć po k raju , spraw iedli
wości i ładu doglądać. Nie roz
dzielaliście się dotąd, jednak  czas 
przyszedł, że m usicie się rozstać. 
Jeden  z was uda się na połud
nie, zbuduje gród zasobny a o
bronny i tam  strzec będzie ładu 
i porządku. Drugi na północ niech 
ciągnie, gdzie jeziora błyszczą jak  
gwiazdy nocą, tam  gród swój po
staw i i będzie strzegł tej ziemi 
i ludzi przed złą przygodą.

Ojca wola była św ięta. W ybra
li się więc bracia w  drogę, każdy 
ze swą drużyną. Dojechali do 
sk raju  puszczy i tu  m usieli się 
rozstać. Zsiedli z koni i rozpa
lili ognisko. B racia chcieli w 
chwili rozstania być sami, toteż 
udali się w głąb lasu i tam, przy 
rozpalonym  ognisku, usiedli w 
milczeniu. Nagle ujrzeli starca. 
Szedł on powoli, opierając się na 
sękatym  kiju, z trudem  staw iał 
kroki. Wtem, zachw iał się, jakby 
m iał upaść. Zerw ali się obydwaj 
bracia i podbiegli do starca. Ob
jęli go i podprowadzili do ognis
ka.

— Co wam, dziadku, chórzy
ście?

— Nie chory jestem , ale s ta 
ry... S tary, oj stary, la t już sw o
ich zliczyć nie potrafię. Od w ie
ków zda się w tym  borze siedzę. 
Teraz szedłem do barci leśnych, 
chciałem tam  trafić o św itaniu 
i siły m nie opuściły.

Młody kniaź zdjął swoje okry
cie, rozesłał koło ogniska, starca 
na nim  ułożył, młodszy róg z 
miodem mocnym, korzennym  w y
ją ł i do ust mu przybliżył.

— W ypijcie, zdrowia i sił w am  
doda.

Starzec łyk miodu pociągnął.
— Rozgrzewa, dobrze rozgrze

wa... dobrzyście. — I zasnął głę
boko.

Bracia siedzieli długo, aż sen 
ich także zmorzył. Zbudzili się
o śwricie i zerw ali na nogi. S ta
rzec siedział obok ogniska i do
k ładał do niego gałęzie.

— Spaliście, wojowie, ale nie 
mieliście spokojnego snu, wzdy
chaliście głęboko. Pustelnikiem  
jestem, w  ludzkich sercach czy
tać um iem . Wspomogliście s ta re
go i ja  w as w sm utnej chwili 
wspomogę. Nie smućcie się, że 
nic o sobie wiedzieć nie będzie- , 
cie. Dam wam  ziarnko niezw y
kłe, czarodziejskie. Posiejecie je, . 
a kw iaty, które w yrosną, powie- > 
dzą w am  o tym, co myślicie i j 
przeżywacie. Będziecie w iedz ie li1
o sobie!

Zdziwili się bracia, wzięli dro
bne ziarna, podzielili je między ! 
sobą. Podziękowali pięknie s ta r 
cowi i ruszyli do swoich drużyn. 
Starszy na południe się skierował, ' 
a młodszy na północ. Gdy tylko 
uporali się  z pierw szym i trudnoś
ciami, każdy z nich na skraw ku 
ziemi, ukrytym  przed ludzkim  o
kiem, posiał ziarna — dar s ta r 
ca z puszczy. I oto z nasionek 
wyrosły kw iaty — m iały pięć 
p łatków  i było w nich coś po
dobnego do ludzkiej tw arzy. M ia
ły jakby nosek, bródkę, wąsy. 
Gdy bracia byli radośni i wese- ] 
li — kw iaty  staw ały  się złociste 
jak  słońce; gdy tęsknili za so
bą — rozkw itały kw iaty  niebies
kie, liliowe, gdy ciężki sm utek 
ich ściskał — kw iaty  m iały b ar
wę ciemnego fioletu. I tak co

dziennie każdy z braci przyglą
dał się kw iatem .

Pewnego razu starszy b ra t spo
strzegł, że kw iaty  są ciem nopur- 
purowe. Takie nie rozkw itały 
nigdy dotąd.

— Bracie, co chcesz m i pow ie
dzieć? — szepnął, pochylając się 
nad kw iatem . Nagle serce uderzy
ło mu niespokojnie. — Już  wiem! 
Jesteś w niebezpieczeństwie! R a
tować cię muszę!

Zwołał drużynę i ku  północy 
przez bory wyruszył. Już  z da
leka u jrzał pole bitwy. Na wzgó
rzu jego młodszy b ra t bronił się 
zaciekle. Ja k  orzeł z wysoka, tak 
młody kniaź spadł nagle ze swą 
drużyną na tyły wroga.

— O, bracie! w iedziałeś że je 
stem  w niebezpieczeństw ie? — 
py tał młodszy kniaź po zwycięs
kiej bitwie.

— Moje kw iaty zakw itły nagle 
purpurow e jak  krew . Szczęściem 
na czas" zdążyłem. O, bracie mój! 
Jakież to czarodziejskie nasiona 
dał nam  pustelnik!

Na pam iątkę owego zdarzenia, 
kw iaty  te — od kochających się 
b raci — nazw ano bratkam i.

Oprać na podstaw ie książki I.
K w intow ej pt. „Uśm iechnij się,
bajko", W ydawnictwo Pojezie
rze, Olsztyn 1985

Cudaczek-Wyśmiewaczek
i Panna Obrażalska 

(0 tym, jak Cudaczek-Wyśmiewaczek był głodny)

Któregoś dn ia dzieci nie da
w ały spokoju pannie Obrażal- 
skiej. Znając dobrze wszystkie 
w ady dziewczynki i wiedząc, że 
obraża się z byle powodu b ie
gały za n ią  i w ołały od rana: 
„Obraź się!”, „Obraź się!”.

Ale dziewczynka ani drgnęła. 
Tym razem  na próżno chciano 
wywołać w  niej złość.

— O brażalska — zawołał sie
dzący najbliżej W ładek. D lacze
go się nie obrażasz? Co to za 
św ięto?

P anna O brażalska popatrzyła 
spokojnym  wzrokiem  i po chwili 
spokojnie odparła:

— Żebyś wiedział, że święto! 
A jakie, to już m oja tajem nica.

— Ja k a  tajem nica? Tylko mnie 
powiedz. — nalegał jasnowłosy 
W ładek.

Ale O brażalska milczała jak  
zaklęta.

Przez wszystkie lekcje n ie  ob
raziła się ani razu. Podobnie by
ło w  domu. Aż w ieczorem  m am a 
rzekła do ta tusia :

— Naszą córkę jakby  ktoś od
m ienił. Nie pokłóciła się an i ra 
zu z dziećmi n a  podwórzu.

— Dałby Bóg, żeby z tego n a
reszcie wyrosła! — w estchnął ta 
tuś.

Tego dnia Cudaczek-W yśm ie
waczek był bardzo głodny. Bo 
jak  tu  nie być głodnym, kiedy 
panna O brażalska się nie obra
ża! Burczało m u więc w  pustym  
brzuszku od rana — jak  nigdy.

Ale n a  drugi dzień burczało 
mu jeszcze głośniej. Aż w  gardle 
m u zaschło od ciągłego szepta
nia:

— Obraź się! Obraź się!
A tu  nic. O brażalska n a  ta 

siem kę patrzy, zęby zaciska i 
mruczy:

— Muszę wytrzym ać. Nie ob
rażę się... Będziesz, Cudaczku, 
uciekał, gdzie p ieprz rośnie.

A na trzeci dzień...
Tego było już Cudaczkowi za

wiele. Nie! Nie chciał czekać 
wieczora.

— Z głodu zginę — pomyślał.
— W brzuszku tak  burczy ok
ropnie!

W główce zakręciło mu się z 
osłabienia. Więc zjechał po w ar
koczyku n a  plecy panny O bra- 
żalskiej i po fałdach kw iecistej 
sukienki w  dół i n a  łeb, n a  szy
ję  spadł na podłogę. Pozbierał 
się czym prędzej, i... w  nogi! W 
nogi z tego domku, co to nie był 
ani duży, ani mały, tylko w  sam 
raz. Uciekał, tylko się za nim 
kurzyło!

Od tej pory panna O brażalska 
n ie mówi już: „nie baw ię się” 
albo: „nie po trzebuję”. Od tej 
pory nie nadym a tak  śmiesznie 
buzi, ani nie zadziera tak  śmiesz
nie noska. Jednym  słowem nie 
obraża się. P rzesta ła  być panną 
O brażalską — i już! W szkole 
wszyscy ją  lub ią i n ik t je j nie 
dokucza.

A co się stało z niepoczciwym 
lichem, m ałym  jak  igła? Co się 
stało z Cudaczkiem -W yśmiewacz- 
kiem ?

Cudaczek nie zginął z głodu. 
Znalazł sobie inne mieszkanie.

Ale to już  zupełnie inna  h is
toria...

Oprać. E DOMAŃSKA
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Rozmowy 
z Czytelnikami

Wśród napływającej do naszej 
Redakcji korespondencji otrzy
maliśmy również list, w  którym 
„Czytelnik z Ciężkowic k. Tar
nowa” pisze między innymi:

„Po II Soborze Watykańskim  
wprowadzono w  Kościele rzym
skokatolickim stopień stałego 
diakonatu. W związku z tym 
często pisze się na ten temat 
w  czasopismach religijnych. Ni
gdzie jednak nie spotkałem bar
dziej szczegółowych informacji 
na temat tego stopnia hierar
chicznego. Proszę w ięe Duszpa
sterza, by zechciał odpowiedzieć 
mi na następujące pytanie: Czy 
diakonat ustanowiony został 
przez Pana Jezusa oraz, czy 
święcenia diakonatu są sakra
mentem? Jakie kwalifikacje mo
ralne i umysłowe powinien po
siadać kandydat na diakona? 
Czy w  Polsce wprowadzony już 
został stały diakonat?... Gdyby to 
było możliwe, proszę o odpo
wiedź na lamach Waszego po
czytnego czasopisma, za co z gó
ry dziękuję”.

Szanowny Czytelniku! Diakon 
(w  języku greckim : „diakonos” 
=  sługa) był w  pierw szych wie-

PORADY

Zima i zdrowie

„Zła” pogoda nie zagraża latem  
na ogół naszem u zdrowiu. Co 
najwyżej źle w pływ a na sam o
poczucie i nastrój.

Inaczej jest v. okresie jesien
no-zim owym . W lecie mało przy
w iązujem y wagi_ do zabezpiecze-

kach Kościoła pom ocnikiem  bi
skupa. Jego zadaniem  była opie
ka nad chorym i i ubogimi.

Stopień d iakonatu  nie został u 
stanow iony przez Chrystusa, lecz 
w prow adzony dopiero przez apo
stołów. Bow iem  w  m iarę po
w iększania się gm iny chrześci
jańskiej w  Jerozolim ie — jak 
podają Dzieje Apostolskie — za
chodziła potrzeba rozszerzenia 
duszpasterstw a dobroczynnego. 
Wówczas apostołowie, zw racając 
się do zgrom adzonych w yznaw 
ców, ośw iadczyli: „Nie jest rze
czą słuszną, żebyśmy zaniedby
w ali słowo Boże, a usługiwali 
przy  stołach. U patrzcie (sobie) 
tedy... siedm iu mężów, cieszą
cych się zaufaniem , pełnych Du
cha Świętego i m ądrości, a u sta 
nowim y ich. aby zajęli się tą  
sp raw ą; m y zaś pilnow ać bę
dziemy m odlitw y i służby Sło
w a” (Dz 6,2— 4). A poniewraż 
„podobał się ten w niosek całe
m u zgromadzeniu... 'Wybrali 
Szczepana, męża pełnego w iary  
i D ucha Świętego, i Filipa, i 
P rochora, i N ikanora, i Tymo
na, i Parm ena, i M ikołaja, pro- 
zelitę z A ntiochii” (Dz 6,5). U
rząd ten  (podobnie, jak  prezbi
terzy, czyli kapłani) otrzym ali 
oni przez włożenie rąk. Bowiem
— jak  czytam y nieco dalej — 
„tych staw iali przed apostołami, 
którzy pomodlili się i włożyli na 
nich ręce” (Dz 6,6).

Posługa diakonów nie ograni
czała się tylko do adm inistrow a
n ia  dobram i m aterialnym i. Bo
w iem  zarówno Szczepan, ja k  i 
Filip, głosili Ewangelię oraz u 
dzielali chrztu. Toteż kiedy przed 
Najwyższą Radą „niektórzy... z 
synagogi zw anej libertyńską, o
raz z synagogi Cyrenejczyków i 
A leksandryjczyków, a również z 
Cylicji i Azji, w ystąpili, rozpra
w iając ze Szczepanem... nie 
mogli sprostać m ądrości i Du
chowi, z którego natchnien ia 
przem aw iał” (Dz 6,9—10). Nad-

nia się przed zmoknięciem. In a
czej zimą. Śnieg rozjaśnia w p ra
wdzie św iat dookoła, ale m usim y 
zwracać uwagę, by nie przem o
czyć butów , czy odzieży, gdyż nie 
jest to obojętne dla naszego zdro
wia.

Najczęściej spotykane i liczne 
uszkodzenia ciała w ystępują w 
mroźne i w ietrzne dni w dwóch 
postaciach: odm rożeń uszu, rąk  i 
nóg oraz odm rozin policzków, ły 
dek itp. Te ostatn ie charak te ry 
zują się d ługotrw ałą sinicą. Nie 
zagrażają zdrowiu — są uleczal
ne — ale nieprzyjem ne i bo
lesne.

Zadaniem  naszego ubran ia  jest 
zatem  w zimie ochrona organiz
mu przed nadm ierną u tra tą  cie
pła, podczas gdy latem  — ma o
no chronić przed nadm iernym  n a 
grzaniem  i opaleniem . Żadne u 
branie nie grzeje, jak  to się zwy
kło mówić, a jedynie zatrzym u
je cieplejsze powietrze, które izo
lu je organizm, a więc u trudn ia  
konw ekcję z chłodnym pow ie
trzem, u trudn ia  przewodzenie cie
pła i w  pew ien sposób reguluje 
także szybkość parow ania potu.

Płaszcze, palta , fu tra  powinny 
być lekkie, szczególnie dla osób 
starszych z osłabionym  sercem  i 
cierpiących na rozedm ę płuc. 
Chodzi bowiem o uniknięcie do
datkowej pracy w ykonyw antj 
prg»’ rozszerzaniu się k la tk i pier-

m ienia rów nież Łukasz, że gdy 
S am arytanie „uwierzyli Filipowi, 
k tóry zw iastow ał (im) dobrą no
w inę o K rólestw ie Bożym i o 
im ieniu Jezusa Chrystusa, daw a
li się ochrzcić” (Dz 8,12). Udzie
lił ponadto F ilip  chrztu eunu
chowi królow ej K andaki z E tio
pii (Dz 8,26—40).

D iakonów ustanaw iano także 
w innych gm inach chrześcijań
skich. D ow iadujem y się o tym  
z listu  św. Paw ła, k tóry  w raz 
z Tymoteuszem pozdraw ia w y
znawców Chrystusa, „którzy są 
w  F ilippi w raz z b iskupam i i 
d iakonam i” (Flp 1,1). W spomi
nając zaś o kw alifikacjach mo
ralnych  diakonów, ten sam  A
postoł podkreśla z naciskiem : 
„Diakoni m ają  być uczciwi, nie 
dwulicowi, nie nałogowi pijacy, 
n ie chciwi brudnego zysku, za
chowując tajem nicę w iary  wraz 
z czystym sum ieniem  .. (Ponadto) 
niech będą mężami jednej żo
ny... którzy po trafią  dobrze kie
rować dziećmi i dom am i sw oi
m i” (1 Tm 3,8—9. 12).

Podobnie T radycja chrześci
jańska, k tórej w yrazem  są m ię
dzy innym i pism a Ojców Kościo
ła, w ielokrotnie w spom ina o 
diakonach. Tak więc św. K le
m ens Rzymski ( t w  101 r.) p i
sze: „Apostołowie, z rozkazu Bo
żego... ustanow ili biskupów  i 
diakonów ” (1 List do K or 40). 
N atom iast św. Ignacy A ntio
cheński ( |  ok. 110 r.) przypom i
na, że „nie są (oni) diakonam i 
do jedzenia i picia, lecz sługa
mi Kościoła Bożego” (List do 
F iladelfian 4). Zaś w „K onsty
tucjach apostolskich” (są one 
najw iększym  zbiorem  przepisów  
praw no-liturgicznych z IV w ie
ku) czytamy, iż diakon otaczany 
jest czcią i szacunkiem , jako 
„sługa tajem nic C hrystusa”. 
W reszcie św. Justyn (+ ok. 176 r.) 
wspom ina o posługiwaniu diako
nów przy spraw ow aniu Eucha-

■ B R B u n M M n u M a m

siowej w  czasie oddechu. Z asad
niczo więc ciężar w ierzchniego o
krycia nie pow inien przekraczać 
3 kg.

N iektórzy ludzie, zwłaszcza s ta r
si, większą część z im y  przebyw a
ją w domach. Je st to dużym  błę
dem. B rak ruchu i niewielkiego 
choćby w ysiłku na świeżym po
w ietrzu sprzyja katarom  i róż
nym  zakażeniom, a jeśli trw a dłu
żej, przyczynia się do choroby 
wieńcowej serca. Oczywiście w y
chodząc z domu m usim y się od
powiednio ubrać i zabezpieczyć 
przed mrozem czy w iatrem . Waż
ne jest, by było to jednak  okrycie 
ciepłe i lekkie. Bardzo ważne jest 
odpowiednie nakrycie głowy, 
zważywszy, że najłatw iej odm ro- 
ż< niu ulegają uszy. W skazane jest 
leż natłuszczenie tw arzy tłustym  
krem em  lub zwykłym smalcem, 
względnie olejem jadalnym . W 
dłonie, mimo rękawiczek, dobrze 
je st wetrzeć odrobinę gliceryny.

W ietrzenie lokali, w  których 
mieszkam y i pracujem y zimą jest 
konieczne. Nie obaw iajm y się 
nadm iernego w ychłodzenia poko
ju. Powietrze zam knięte w ce
głach, betonie, tynkach i różnych 
izolatorach, jak  obrazy, tapety 
kilim y n a  ścianach czy dywany, 
względnie wykładziny, spełnia ta- 
k;| sjimą rolę dla lokalu, jak  u 
bran ie dla człowieka. Jednorazow a 
w ym iana pow ietrza o tem peratu-

rystii. Pisze bow iem : „Diakoni 
rozdają każdem u z obecnych 
cząstkę eucharystycznego Chle
ba o raz w ina i roznoszą je tym. 
co n ie są obecni” (Apologia I, 
65). O kw alifikacjach m oralnych 
diakonów  pisze też ..Nauka dw u
nastu Apostołów” (rozdz. 15,1), 
gdzie czytamy, że m ają oni być
„skrom ni, nie chciwi grosza,
prawdom ówni, dośw iadczeni” .

D iakonat — jako jeden z
trzech stopni sak ram entu  ka
p łaństw a — jest również sa k ra 
mentem . Bowiem diakoni, prez
biterzy i biskupi tw orzą h ie ra r
chię Kościoła Chrystusowego.
Dlatego też św ięcenia d iakona
tu, podobnie ja k  św ięcenia k a
płańskie i sak ra  biskupia, doko
nujące się przez w łożenie rąk
i w ezwanie Ducha Świętego, w y
ciska charak ter sak ram entalny  i 
nie można ich pow tarzać. Obecnie 
kandydat na diakona posiadać 
musi nie tylko odpowiednie 
kw alifikacje m oralne, ale rów 
nież w ykształcenie teologiczne.

Przez dw adzieścia blisko w ie
ków diakonat był w  Kościele je 
dynie przejściowym  stopniem  
wiodącym  do kapłaństw a. Jednak  
od czasu II Soboru W atykańskie
go (z uwagi n a  niedostatek ka
płanów) w  niektórych k rajach  
Europy zachodniej, A m eryki i 
Afryki, w prow adza Kościół rzym 
skokatolicki d iakonat stały, u
dzielając tych święceń również 
mężczyznom żonatym. Kościół 
rzym skokatolicki w  naszym  k ra 
ju  nie w prow adził do tej pory 
stałego diakonatu. Kościół Pol- 
skokatolicki — podobnie, jak  po
zostałe Kościoły starokatolickie
— nie posiada stałych diako
nów, gdyż nie zachodzi tego po
trzeba.

Pana i wszystkich Czytelni
ków serdecznie pozdrawiam

DUSZPASTERZ

r/.e 20 stopni C w pokoju o w y
m iarach np. 3X4 m na chłod
niejsze, pochodzące z zew nątrz o 
tem peraturze np. m inus 10 stop
ni C, nastąp i już po 10—15 m i
nutach i n iew ątpliw ie opłaci się 
dla zdrowia.

O baw a przed ..przeciągam i” jest 
praw ie zawsze przesadą. Należy 
jednak  w ystrzegać się nagłego i 
znacznego oziębienia jak iejś częś
ci ciała, które może okazać się 
szkodliwe, zwłaszcza, gdy jesteś
my spoceni. W takich  p rzypad
kach szczególnie w rażliw e są: 
kark  i plecy. Mocny powiew  
świeżego pow ietrza może być też 
niebezpieczny, gdy trw a zbyt d łu
go, na przykład w  czasie dłuższej 
jazdy samochodem czy pociągiem. 
Jeśli jednak  czujemy, że otocze
nie nie jest przegrzane, a na do
datek powietrze jest nieświeże i 
instynktow nie pożądam y odrobi
ny tlenu, um iarkow any „prze
ciąg” nie bywa szkodliwy — prze
ciwnie — ochłodzenie i łyk 
świeżego pow ietrza odciążą n a 
tychm iast pracę narządu krążenia
i popraw ią nasze samopoczucie.

Nie mniej ważne je s t też w ie
trzenie pomieszczenia, w  którym  
śpimy. Często nie zdajem y sobie 
z tego sprawy, że znużenie po
ranne to nic innego, jak  skutek  
.spania w niewietrzonym . dusz- 
nvm pokoju.

AM
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mogły dostarczać wycieczki łodzią, samochodem, końm i i wreszcie 
g ra w bilard.

Nina czuła się zupełnie szczęśliwa. W prawdzie rodziły się w niej 
od czasu do czasu pewne w ątpliw ości, lecz wszelkie obawy, p rze
m aw iające przeciw  niemu, k ładła na karb  jego dziwactw  i uprze
dzeń, które należało ta k  znakom item u człowiekowi i tak  w ybitnej 
indyw idualności przebaczyć. Zresztą tyle m iała tytu łów  do gorącej dla 
niego wdzięczności! Jeżeli zaś w ciągu dnia nasuw ały się jej po
w ątpiew ania i przypuszczenia, przychodziła noc i swymi w rażeniam i 
zacierała wszystko. Zmysły Niny, k tóre ta k  długo nie znajdow ały n a
turalnego ujścia dla swego wybujałego rozrostu, były w  niej ele
m entem  decydującym .

Toteż m ałżeństwo czuło się dobrze i zapowiadało się trw ale. Po 
dwóch m iesiącach dopiero zam ierzali złożyć wizyty w okolicznych 
dw orkach i zacząć przyjm ować u siebie, tym  bardziej że na lato 
oczekiwali pani Przełęskiej i w ielu gości z W arszawy.

Nikodem sporo czasu poświęcał nauce. Zam ykał się w bibliotece 
z Poniem ierskim  lub sam  i czytał. Robił to, z niechęcią, iecz dość 
miał spry tu  na to, by rozumieć, jakie korzyści daje książka czy język 
obcy.

N ieraz w ieczorem  przy kolacji m im ochodem w spom niał o rzeczach 
świeżo przeczytanych, cytując poglądy różnych pisarzy, i widział 
efekt, jak i tym  w ywoływał przy stole. Nie tylko Nina, lecz i K rze- 
picki w ysłuchiw ali z szacunkiem  jego powiedzeń. W krótce w  Ko- 
borowie u ta rł się term in dla godzin spędzanych przez Nikodem a w 
bibliotece. Nazywało się to, że pan dziedzic „pracuje naukow o ’.

Z rzadka tylko Dyzma odwiedzał fo lw arki i zakłady przemysłowe. 
Całe gospodarstwo było na głowie Krzep-.ckiego, a ustawiczny wzrost 
dochodów był nam acalnym  dowodem, że nowy adm inistra tor św iet
nie sobie daje radę.

Źorż Ponim irski szybko przystosował się do swej nowej roli i za
chowywał się w sposób nie dający Nikodem owi powodów do n ie
zadowolenia. W prawdzie bywały w ypadki, że w yryw ał się z jakim ś 
dwuznacznym  słowem czy z sarkastycznym  śmiechem, lecz zaraz opa
now yw ał się i cichł pod groźnym  spojrzeniem  szwagra. Z siostrą 
praw ie nie rozm aw iał. Czuł do niej zadawniony żal. a zresztą m iał 
m anię uw ażania kobiet za istoty pozbawione zdolności m yślenia i ro 
zum owania.

W każdym  razie w pełni od daw na nie posiadanej swobody, jez- 
dził konno, a naw et samochodem. Dyzma pozwolił mu na to. po cichu 
żywiąc nadzieję, że kiedyś kark  skręci.

Zorż jednak, chociaż urządzał masę psikusów, aw an tu r i brew erii, 
jeżeli o jego w łasną skórę chodziło, um iał być ostrożny. Jego lekki 
obłęd, n i e s z k o d l i w y  dla otoczenia, w krótce stał się ulubionym  tem a
tem  anegdotek w  całej okolicy.
136

POZIOMO: l) tu rysta  wysokogórski, 5) szeleszcząca tkan ina  na 
suknie, 10) przepływ a przez Puszczę Białowieską, 11) mebel pokojo
wy, 12) rozpuszczalnik lakierów , 13) jedna z bohatereik ,,Pana T a
deusza”, 15) daje szansę w ygran ia m iliona złotych, 16) fabryka p rzy
słowiowego srebra, 19) okaleczenie, 21) ludowy taniec włoski, 25) 
słynna radziecka broń maszynowa, 26) n ieruchom a część prądnicy, 
28) środek masowej lokomocji, 29) państw o naddunajsk ie, 30) fińska 
łaźnia, 31) opresja, opały.

PIONOWO: 1) mityczny cierpiętnik, 2) specjalny m echanizm  um ie
szczony w  piaście tylnego koła roweru, 3) zrów nanie dnia z nocą, 
4) sąsiad Iranu , 6) lis t tchórza, 7) odcinek trasy  przebiegającej w 
poprzek zbocza gorskiego, 8) re fera t będący uzupełnieniem  innego za
sadniczego referatu . 9) roślina do m ajenia, 14) kolega party jny , 17) 
pakt, układ. 18) ak tor z tła scenicznego, 20) n ie jedna w  term inarzu. 
22) kieszonkowe źródło św iatła, 23) na głowie Hindusa. 24) jedno 
z naszych w ydaw nictw  artystycznych, 27) arena zapaśnicza.

Rozwiązania prosim y nadsyłać w  ciągu 10 dni od daty ukazania 
się num eru  pod adresem  redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocz
tówce: Krzyżówka n r 3”. Do rozlosowania: nagrody książkowe.

Rozwiązanie krzyżów ki nr 46

POZIOMO: ogrodnik, kw ota, oddział, am arant, Edward, Olbracht, odpo
wiedź, bank, zwal, korniszon, wodospad, brzoza, odcinek, Rubikon, Panna, 
podków ka. PIONOWO: ogonek, rodow ód, Dzierżoń, ij ła , w iadro, trakcja, B al
ladyna, statyka, M ikołajki, szew iot, ostrobok, audycja, Ozorków, ksenon, m at
nia, trio.

Za praw idłow e rozw iązanie krzyżów ki nr 42 nagrody w ylosow ali: Maria 
Piotrowska z  K ielc i Stanisław Łukaszew ski z Poznania.

Naffrody prześlem y pocztą.

Krzepickiego trak tow ał wyniośle. Podaw ał mu dwa palce i z reguły 
nie odpowiadał n a  jego pytania, jeżeli nie zaw ierały „proszę pana 
hrabiego”. K rzepicki śm iał się z tego i nic sobie nie robił z fum  
Zorza.

— Śmieszny w aria t — mówił — zawsze się ubaw ię jego w ybry
kami. Na wsi nieoceniona rzecz. T eraz rozumiem, dlaczego daw niej 
królowie trzym ali błaznów.

— Niech go cholera weźmie — odpow iadał Dyzma.
Z W arszawy nadchodziły tym czasem  listy od daw nych przyjaciół

i wiadomości wcale nie pocieszające.
K ryzys gospodarczy rosł z dnia na dzień, co powoli daw ało się 

wyczuwać i w Koborowie.
P ap iern ia  i ta rtak i szły wyłącznie zam ówieniam i rządowym i. Mno

żące się bankructw a raz po raz zrywały interesy Dyzmy. Na szczęs- 
cie ruchliwość Krzepickiego i dostawy dla rządu gw arantow ały  mu 
nadal grube dochody. W każdym  razie w porów naniu z okolicznym 
ziem iaństw em  mógł się uważać za Krezusa. Irn powodziło się coraz 
gorzej. Doszło do tego, że w najbliższym  sąsiedztw ie w ystawiono na 
licytację trzydzieści m ajątków .

Zresztą z całego k ra ju  nadchodziły wieści nielepsze.
Rolnicy zaprzestali używ ania sztucznych nawozów, w łasne w y

datki zm niejszyli do minimum. Co więcej, szerokim  echem  zaczęły 
się rozchodzić pogłoski, że wielu sprzedaw ało zlom bardow ane zboże, 
stanowiące własność Państw ow ego Banku Zbożowego. W związku z 
tym  i w skutek innych kom plikacji gospodarczych obligacje banku 
zaczęły spadać na łeb na szyję. W śród posiadaczy tych obligacji 
wybuchła panika. Zastój w  handlu  i na giełdzie, ciężki kryzys w 
przem yśle i niewypłacalność podatników  składały się na obra 2 
groźnego niebezpieczeństwa. Dzienniki przepełniły się wiadomościami
o bankructw ach, lokautach, stra jkach  i m asowych sam obójstwach 
ludzi, którzy potracili fortuny lub możność znalezienia zarobku.

Pom ruk niezadowolenia rósł w  kraju , k ieru jąc się przeciw  rządowi. 
Coraz głośniej rozbrzm iewało w ołanie o silnego człowieka, który 
by ujął w  mocną rękę ste r państw a i znalazł środki zaradcze prze
ciw kryzysowi.

Tym czasem  zbliżały się żniwa i nad państw em  zawisła znowu klęs
ka urodzaju.

Nikodem czytał dzienniki i kręcił głową:
— Cholera! Co z tego może wyjść?...

Rozdział dwudziesty trzeci

Od daw na w Koborowie nie obchodzono dożynek tak  hucznie jak 
tego roku.
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Tadeusz Dołęga-Mosfówicz

Po jego bladej okrągłej twarzyczce ciekły łzy w tak iej obfitości, że 
aż zdziwiło to Dyzmę.

— No — zapytał — co wolisz?
— Proszę do mnie nie mówić n a  ty  — wyniośle odparł Ponim irski

i od razu przestał płakać.
— A niby dlaczego? Ja k  jesteśm y te raz  szwagram i. W łaśnie pow in

niśmy być „na ty ”. Co by ludzie powiedzieli? Dawni koledzy i 
szwagry do tego, żeby „na pan ”?...

— Zabawne! — zgryźliwie uśm iechnął się Ponim irski. — Czy pan 
jednak  nie zdaje sobie spraw y z dystansu, jak i nas dzieli?

— Niby jak i dystans? Chyba ten, że ja  jestem  norm alny, a ty 
masz fiksum  dyrdum  we łbie. Słowem, w ybieraj jak  chcesz. P ow ta
rzam : pam iętaj, że ze m ną żartów  nie ma! A i w  m ordę potrafię 
dać tak, że wszystkie zęby wylecą!

Podsunął mu pod nos zaciśniętą pięść, lecz w brew  jego oczekiwaniu 
Ponim irski ucieszył się.

— N apraw dę? To ciekawe. Często słyszałem, że są tak ie uderze
nia, ale nie zdarzyło mi się widzieć. Wie pan co? Zadzwonię na A nto
niego, a pan zadem onstruje na n im  tak i cios. Dobrze?

Już sięgnął ręką do dzwonka, lecz Dyzma pow strzym ał go:
— Co pan strugasz w aria ta . Ja  nie A ntoniem u dam  w  mordę, lecz 

tobie. Spróbuj tylko. No więc? Zgadzasz się?
Ponim irski rozpaczliwym  ruchem  załam ał ręce i ciężko w estchnął:
— Ach, cóż za poniżenie, co za upadek! M am  tego bałw ana, tego 

m uzyka nazw ać „na ty” i na dobitek pakow ać angielszczyznę w  ten 
tępy łeb! Co za czaszka, przecież to lombrozoska czaszka.

Dyzma podniósł się i spojrzał na zegarek.
— No, to bądź zdrów!
— P an  odchodzi?... Niech pan jeszcze posiedzi, bo mi nudno sa

memu.
— Nie będziesz sam. Jeszcze dzisiaj wyślę cię do Tworek.

Ponim irski wyskoczył z łóżka i drżąc na całym ciele podbiegł do 
N ikodem a:

— Nie! Niel Ja  zgadzam się na wszystko.
— Zgadzasz się?
— Tak.
— I nie rozpuścisz pyska?
— Nie.
— Będziesz mnie uczył?
— Będę.
— No, klawo, a teraz nazw ij mnie po imieniu.
— Kiedy ja  nie pam iętam  tego imienia. To jakieś idiotyczne imię.
— Nikodem.
— Teraz już wiem... Nikodemie.
— Więc sztam a?
— Co?
— No, zgoda między nam i?
— Zgoda.
— Daj, Żorż, łapę! Serwus.
Podali sobie ręce i Dyzma wyszedł.
Ponim irski usiadł na dyw anie i śmiał się długo, sam  nie wiedząc 

z czego.
Wreszcie zaczął krzyczeć:
— Antoni! A ntoni Antoni!
Gdy służący uchylił drzwi, Ponim irski rzucił się nań  z pięściam i:
— Czemuś zamilczał przede mną?
— Co zamilczałem, paniczu?
— To, że m oja siostra wychodzi za mąż! S tary  ośle!... No, teraz 

szybko pakuj rzeczy!
— Pakow ać, po co, paniczu?
— Przeprow adzam y się.
— Dokąd?
— Do pałacu!

Rozdział dwudziesty drugi

W dwa dni po przyjeździe młodych państw a wrócił też do Ko- 
borowa Krzepicki, który likw idow ał w  W arszawie interesy pryn- 
cypała.

M usiał od razu wziąć się do w ielkiej roboty, gdyż w łaśnie rozpo
czynano dostaw y progów kolejowych, a  i norm alne prace wiosenne 
wym agały nieustannego dozoru. Z tego względu mało czasu mógł 
poświęcić Nikodemowi i jego żonie, którzy zresztą nie m artw ili się 
z tego powodu. Dnie i tygodnie upływ ały im na rozryw kach, jakich
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Niedzielne
smakołykiProponujemy

Stefanka wykwintna

Składniki na ciasto: 4 szklanki 
m ąki, 12 dkg m asła lub m arga
ryny, 2 całe ja jka , 1 szklanka 
cukru  pudru, 3/4 szklanki śm ie
tany, 1 dkg drożdży, pół ły
żeczki od herbaty  am oniaku w 
proszku.
Składniki n a  krem : 20 dkg sera 
białego tłustego, 20 dkg m asła, 
20 dkg cukru, w anilia do smaku, 
polewa: 1/4 1 m leka, 1 szklanka 
cukru, cukier waniliow y, 10 dkg 
masła, 2 łyżki kakao.
Sposób "wykonania: rozgnieść
drożdże, włożyć do śm ietany, do
dać am oniak i w lać do mąki, a n a
stępnie dodać resztę składników
i zagnieść niezbyt tw arde cia
sto, włożyć je do lodówki.

Na drugi dzień rozwałkować 
ciasto (tak jak  na m akaron) i 
upiec na złoty kolor w  dużej 
blaszce. Zaraz po upieczeniu 
gorące ciasto pokroić na paski 
szerokości 10— 12 cm, po ostu
dzeniu sm arow ać krem em  (części 
pow inno być 4—5) i składać je 
den na drugi, a następnie posm a
row ać polewą czekoladową górę
i boki.

Babka w  paski

Składmiki: 1'2 kg m ąki, 25 dkg 
masła, 35 dkg cukru, 6 ja j, 1 cu
k ie r w aniliowy, 1 proszek do 
pieczenia, 2 łyżki kakao, 1/2 
szklanki m leka lub śm ietany. 
Masło, 25 dkg cukru i żółtka 
utrzeć na pianę, dodać cukier

waniliowy, m ąkę zm ieszaną z 
proszkiem  do pieczenia, mleko 
(lub śm ietana) i p ianę z białek. 
Ciasto rozdzielić na dwie poło
wy, do jednej dodać kakao roz
puszczone z 10 dkg cukru (2 sto 
łowe łyżki) i 3 łyżkami mleka. 
K łaść do prodiża na środek 1 
łyżkę ciasta białego i jedną czar
nego, cienkie paski. U kładać 
n a  przem ian do w yczerpania i 
piec od 1 do 1,5 godziny.

Wuzetka

Składniki: 2 szklanki m ąki, 1 
szk lanka m leka, 1 szklanka cu 
kru , 2 łyżki kakao, 3 łyżki dże
m u śliwkowego, morelowego (lub 
jak i kto ma, ale dość ostry) 2 
ja jka , 1/2 kostk i m asła lub m a r
garyny, 1 łyżeczka sody. 
W szystkie składniki oprócz mąki 
zmieszać lub  dobrzpe utrzeć, do
dać m ąkę i upiec w  tortow nicy 
w  średnio gorącym piekarniku, 
po upieczeniu przekroić n a  dwie 
części i przełożyć kremem. 
K rem : 1 kostka masła, 2 serki 
waniliowe, 7 łyżek cukru. Masło 
z cukrem  utrzeć n a  pianę, dodać 
serki i przełożyć ciasto.

Strucel

1/2 kg mąki, 2 ja jka, 1 kg jabłek  
(renety, antonówki), 5 dkg masła,
2 łyżki cukru. Ciasto na strucel 
przygotow ujem y tak  jak  n a  m a
karon domowy jajeczny. Po 
rozw ałkow aniu na cienkie p la
stry  pozostawić je do przes
chnięcia n a  ok. 1 godz., następnie 
pokropić roztopionym masłem.

Jab łka  obrać, pokroić n a  p las
terki, wym ieszać z cukrem  i jeśli 
kto lubi z cynamonem. Nałożyć 
na ciasto, zw ijać tak jak  naleśni
ki.
B lachę posm arować masłem, po
sypać ta r tą  bu łką i włożyć cia
sto. W ierzch ciasta posm arować 
m asłem  i w staw ić do gorącego 
piekarnika.

Placek ze śliwkami

Śliwki mogą być mrożone lub z 
kom potu, 1/2 kg m ąki pszennej, 4 
żółtka, 3/4 szklanki cukru, 1/2 
kostki m asła (może być roślin 
ne), 5 dkg drożdży, 1 szk lanka 
m leka, cukier waniliowy.
Drożdże rozprowadzić ciepłym 
m lekiem  i łyżeczką cukru. Gdy 
urosną, dodać je  do mąki, w lać 
ubite z cukrem  żółtka i resztę 
m leka. Ciasto pow inno być niez
byt gęste. Dodać roztopione m a
sło i jeszcze w yrabiać, następnie 
pozostawić do wyrośnięcia, przy
kry te  czystą ściereczką.
Gdy ciasto w yrośnie wyłożyć na 
w ąską blaszkę na grubość około 
3—4 cm, na w ierzchu ułożyć 
śliwki w ypestkowane, jedną przy 
drugiej, m ożna posypać kruszon- 
ką i piec w  piekarn iku  około 
45—50 m inut.

K ruszonka: 3 łyżki mąki, łyżka 
masła, łyżka cukru i trochę cu k 
ru  waniliowego. W szystko razem 
rozetrzeć n a  drobne kluseczki 
(jak zacierki)) i posypać ciasto 
po wierzchu.

Życzymy smacznego!
Bronisława


