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„Kto we Mnie wierzy,
nie umrze • • •

W teo log ii chrześcijańskiej 
śm ierć jest faktycznym  zniszcze
niem człow ieka w dotychczaso
wej fo rm ie  bytu, nie jest zaś cał
kow itym  zniszczeniem „ja ” . Nie
materialna dusza człow ieka jest 
niezniszczalna, dlatego śm ierć 
b io logiczna jest przestawieniem 
się na inną płaszczyznę istn ie
nia. Takie rozumienie śmierci 
jest wspólne wszystkim  przed
staw icielom  myśli chrześcijań
skiej.

Chrześcijanie fo rm ułu ją  różne 
argum enty wykazujące nieśm ier
te lność osoby ludzkiej. Gabriel 
Marcel (+ 1973) wykazuje nie
śm iertelność ludzkiej duszy po
przez analizę aktów woli nasta
w ionej na m iłość i dobro. Czło
wiek to nie abstrakcyjna idea ani 
też chw ilowe zespolenie aktów 
i przeżyć; lecz em piryczno-oso- 
bowe „ja ” wypowiadające się 
w aktach: w iary, nadziei, m iłości 
i w ierności. Człow iek to ustawi
czny pielgrzym , otw ierający się 
wewnętrznie na św iat innych 
ludzi. W relacjach ludzkich rodzi 
się m iłość i w ierność. Nawet 
śm ierć ukochanej osoby nie 
niszczy ca łkow icie  tej relacji, 
gdyż w ierność nie zna barier 
materialnych. M iłość przekracza 
granice materii, życia b io log i
cznego i śm ierci. Ludzka miłość, 
jak cała osobowość człowieka 
musi, oczywiście, przejść przez 
doświadczenie śm ierci. A jednak, 
m imo śm ierci, istnie je coś w ie
kuistego w człow ieku nakiero
wanym na m iłość. Śm ierć — zda
niem Gabriela Marcela — to 
powtórne narodziny człow ieka 
do innego życia. Jest ona przejś
ciem na inną płaszczyznę byto
wania, zawartą w naturze ludz
kiej uczulonej na wartości abso
lutne.

Inaczej ujmuje problem śmierci 
znany teolog Karl Rahner. Roz

granicza on dwojakie zna
czenie śm ierci: pasywne 
i aktywne. Śmierć ujęta pa
sywnie odnosi się do aspektu 
b iologicznego, gdzie w yn i
szczenie osobowości jest 
absolutn ie niezależne od 
w oli człowieka. Aktywne 
znaczenie śm ierci łączy się 
z płaszczyzną duchową, gdzie 
możliwy jest wewnętrzny roz
wój. Śm ierć ujęta aktywnie, 
jest więc duchowym czynem 
człowieka, szczytowym mo
mentem rozwoju jego ducha. 
Na płaszczyźnie życia we- Chrystus, poddany prawu śmier-
wnętrznopsychicznego śm ierć ci, jest zarazem jej Panem.
jest dopełn ieniem  rozwoju ludz
kiej osoby.

■Z takim  ujęciem śm ierci po
lemizuje Edward Schillebeeckx. 
„Uzasadniona jest mianowicie oba
wa — pisze on — że przedstawianie 
śmierci jako szczytowego etapu ro
zwoju duchowego człowieka zakłada 
platońskie rozumienie natury ludz
kiej. Człowiek jest całością psycho
fizyczną, dlatego jest aktywny 
i autentycznie ludzki w obu aspek
tach swej osoby: materialnym i du
chowym. Jeśli więc śmierć i zamie
ranie procesów biologicznych trak
tu je się jako pełnię rozwoju czło
wieka, to jest to platońskie rozu
m ienie człow ieczeństwa. W teorii 
ostatecznego wyboru  kryje się 
pomniejszenie roli ciała, materii 
i życia biologicznego, obce klasycz
nej myśli chrześcijańskie j” .

Chrześcijanin, chociaż uznaje 
tragizm  śmierci, zajmuje wzglę
dem niej postawę nadziei. Na
dzieja ta oparta jest na przekona
niu, że ludzka osoba posiada 
podwójny wymiar: materialny 
i duchowy. Śmierć jest zniszcze
niem materialnego ciała. Dramat 
śm ierci jest przełamany przez 
uznanie nieśm iertelności czło
wieka oraz przez wiarę w zm art
wychwstanie.

Śm ierć może mieć pozytywny 
sens, jeśli chrześcijanin jednoczy 
s ię  duchow o z  cierpieniem i  śmier- 
cią Chrystusa. Autentycznie prze
żywane chrześcijaństwo nie pole
ga na fascynacji momentem 
śm ierci, polega natom iast na 
ujm owaniu całego życia w pers
pektyw ie eschatologicznej. Sło
wa św. Pawła: „każdego dnia 
um ieram ” (1 Kor 15, 31) wska
zują, że człow iek w ierzący w inien 
przez całe życie wyrabiać w sobie 
wewnętrzną gotowość na spot
kanie i zjednoczenie z Bogiem.

„A  kiedy już to, co zniszczalne, 
przyodzieje się w niezniszczal- 
ność, a to, co śm iertelne, przyo
dzieje się w nieśm iertelność, 
w tedy sprawdzą się słowa, które 
zostały napisane: Zwycięstwo  
poch łonę ło  śmierć. Gdzież jest, o 
śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież 
jest, o śm ierci, tw ój oścień ’’ 
Ościeniem zaś śmierci jest grzech, 
a siłą grzechu Prawo. Bogu niech 
będą dzięki za to, że da ł nam 
odnieść zwycięstwo przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. Prze
to, bracia moi najm ilsi, bądźcie 
w ytrw ali i niezachwiani, zajęci 
zawsze ofiarn ie  dziełem Pań
skim, pam iętając, że trud wasz 
nie pozostanie darem ny w Panu” 
(1 Kor 15, 54-58).



„Wierzymy... w ciał zmartwychwstanie 
i żywot wieczny”

W oparciu o Pismo święte i Trady
cję Apostolską — od początku ist
nienia Kościoła — wyznawcy Chry
stusa wierzyli niezłomnie, że w chwili 
śmierci „życie... się nie kończy, lecz 
tylko się odmienia, a gdy ciało 
w proch się rozsypie, wtedy człowiek 
znajduje przygotowane w niebie 
wieczne mieszkanie”  (prefacja ża
łobna). We wszystkich najstarszych 
symbolach wiary powtarzali oni: 
„Wierzymy... w ciała zmartwych
wstanie i żywot wieczny”. Nic więc 
dziwnego, że nauka o życiu przy
szłym, będąca wyrazem wiary Koś
cioła powszechnego przewija się 
w całej literaturze patrystycznej.

Fundamentalną zasadą, na której 
opiera się nauka Kościoła o życiu 
wiecznym człowieka, jest prawda
o  nieśmiertelności duszy ludzkiej. 
Niezwykle jasno przypomina tę 
prawdę św. Ambroży (+ 397), gdy 
pisze: „Oczywista rzecz, iż  dusza nie 
umiera z ciałem, bo nie jest z ciała... 
Albowiem Adam od Pana Boga 
otrzymał ducha życia i stał się czło
wiekiem, istotą żyjącą (por. Rdz 2,7).
I Dawid mówi: Wróć się duszo moja, 
do spokoju twego, albowiem Pan 
dobrze mi uczynił” („O dobrach 
przynoszonych przez śmierć” , 9).

Wiara uczy nas, że ze śmiercią 
kończy się wszelka działalność przy
gotowująca człowieka na przejście 
do wieczności. Dusza odłączona od 
ciała nie może zdziałać już nic 
dobrego ani też nic złego. Przypo
mina tę prawdę św. Cyprian męczen
nik (+ 258), gdy stwierdza: „Kiedy 
stąd się odejdzie, nie będzie już 
żadnego miejsca dla pokuty i żadne
go owocu z zadośćuczynienia. Tutaj 
(na świecie — przyp. autora) jest 
życie tracone lub utrzymane, tu 
zapewniamy sobie wiekuiste życie 
przez kult Boga i moc wiary” („Do 
Demetriana” , 25).

Chociaż wielu ludzi umiera w sta
nie łaski uświęcającej, przecież nie 
wszyscy zdążyli w czasie życia na 
ziemi odpokutować za grzechy lek
kie. Tymczasem według słów obja
wienia „nic zmazanego nie wejdzie 
do Królestwa Niebieskiego”. Dlatego 
dusze te muszą wcześniej oczyścić 
się, by godne były wiecznego 
szczęścia. Uczy o tym św. Bazyli 
( t 379), mówiąc: „Mniemam, że 
umarli... jeśli mają jakieś plany albo 
ślady grzechu, są zatrzymani, jeśli 
natomiast są bez ran i bez plam, to są 
przy Chrystusie jako niezwyciężeni

i wolni" (Kom. do Psalmu 7,2). Nauka
o  oczyszczeniu duszy po śmierci 
człowieka zawarta jest również w pi
smach Grzegorza Wielkiego (f 604). 
Czytamy bowiem: „Jakim kto wycho
dzi stąd, takim staje na sądzie 
(szczegółowym). Lecz wierzymy, że 
dla lekkich grzechów jest przed 
sądem (ostatecznym) ogień oczy
szczający. Prawda (Chrystus) prze
cież powiedział, że jeśli kto zbluźni 
przeciw Duchowi Świętemu, nie 
będzie mu odpuszczone ani w tym 
życiu, ani w przyszłym (por. Mt 12, 
32). W tym zdaniu dano do zrozu
mienia, że pewne winy mogą być 
odpuszczone w tym, a pewne w przy
szłym życiu" („Dialog” 4, 39).

Jednak według nauki objawionej 
nadejdzie koniec tego okresu przy
gotowania i wtedy na rozkaz Boży 
wszyscy umarli zmartwychwstaną. 
„Powstanie cały rodzaj ludzki — 
pisze Tertulian (+ ok. 220) — by 
otrzymać to, na co zasłużył w tym 
życiu, na całą wieczność dobro lub 
zło” (Apologetyk 48). Wtedy też 
nastąpi odnowienie świata i ludz
kości (palingeneza). Uczy o tym 
św. Ambroży, pisząc: „Jeśli ziemia
i niebo będą odnowione, to dlaczego 
mielibyśmy wątpić, czy może się 
odnowić człowiek, dla którego i zie
mia, i niebo zostały uczynione” 
(„O śmierci brata” 2, 87).

Atenagoras z Aten (II wiek) w swym 
dziele „O zmartwychwstaniu zmar
łych” stwierdza, że zmartwychwsta
nie ciał jest konieczne. Człowiek 
bowiem jako istota rozumna (obda
rzona duszą nieśmiertelną), prze
znaczony jest do wiecznego trwania. 
A poniejważ ciało należy do natury 
człowieka, przeto dusza bez niego 
nie może osiągnąć swego przezna
czenia. Dowodzi tego, gdy pisze: 
„W wieczności zatem musi trwać 
człowiek składający się z duszy i cia
ła, a trwanie to jest możliwe tylko 
w zmartwychwstaniu” („O zmart
wychwstaniu” , 15). Zmartwychwsta
nie jest potrzebne dla zapłaty w przy
szłym życiu, w którym i ciało musi 
uczestniczyć. Jest konieczne i po
trzebne, ponieważ przeznaczeniem 
człowieka jest szczęśliwość, tej zaś 
na ziemi w pełni osiągnąć nie można.

I wtedy — jak nas upewnia Obja
wienie Boże — powróci na ziemię 
Chrystus w chwale i majestacie, by 
sądzić zmartwychwstałą ludzkość. 
„Na Jego sąd —  jak podaje Grzegorz 
Wielki — sprowadzona jest cała

ludzkość. Dla ukarania złych i wyna
grodzenia dobrych służą Mu anioło
wie... Pomyślcie... jaka w obliczu tak 
wielkiego Sędziego w on dzień win
nych opanuje groza, gdy nie będzie 
rady na to, aby odwrócić kary; jak się 
zmieszają i jaki wstyd ich ogarnie, 
gdy ukażą się przed wszystkimi anio
łami i ludźmi w stanie, jaki spowodo
wały ich grzechy” (Hom. na Ewang. 
Mateusza 25, 31-45). Ale — jak nam 
mówi wiara — Bóg jest nieskończe
nie dobry i miłosierny. Nie może więc 
sąd Boży być celem dla siebie. 
Przypomina tę prawdę cytowany 
wcześniej Atenagoras, pisząc: „Zmar
twychwstanie nie będzie dla sądze
nia, ale z powodu takiego planu 
Stwórcy i natury stworzonych ludzi” 
(„O zmartwychwstaniu” , 14).

Z pism Ojców Kościoła wynika 
jednak, że szczęście i chwała zba
wionych nie będzie dla wszystkich 
jednakowe. Nie wszyscy określają je 
dokładnie. I tak w pismach św. Augu
styna z Hippony (+ 430) czytamy: 
„Jakie będą stopnie czci i chwały 
stosownie do zasług każdego — nikt 
wiedzieć nie może; że jednak będą 
takie stopnie, o tym nie możemy 
wątpić...” („O państwie Bożym”). 
Jednak św. Cyryl Aleksandryjski 
(+ 444) uczy, że ciała ludzi zbawio
nych będą uwielbione na podobień
stwo ciała Chrystusa po zmartwych
wstaniu. „W ten sposób Jego (Chry
stusa — przyp. autora) ubóstwem zo
staliśmy bogatymi, albowiem przez 
Niego natura ludzka została podnie
siona do pewnego rodzaju godności 
Bożej, w niebieskich przybytkach umie
szczona” (Homilia 17, wielkanocna).

O czekającej nas wieczności uczy 
nas wielokrotnie Pismo święte i Tra
dycja. Prawdę tę przypominają nam 
również tradycyjne obchody Dnia 
Zadusznego i cały miesiąc listopa
da. Równocześnie zdajemy sobie 
sprawę, że wieczność będzie dla 
nas taka, na jaką sobie w tym ży
ciu zasłużyliśmy. Dlatego — sto
sownie do przestrogi Apostoła — 
„póki czas mamy, dobrze czyń
my”  (Gal 6, 10). Wypełniając 
bowiem to zalecenie będziemy mie
li pewność, że skończy się czas, 
a nastanie wieczność i że Chry
stus nie będzie dla nas Sędzią, 
ale Zbawicielem.
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Śmierci doświadczamy najpierw poprzez śmierć bliskich
... Najpierw poprzez śmierć bli

skich. Po ich śmierci uderza nas nie 
dająca się niczym zapełnić pustka. 
Wypływa ona z przepaści między 
dwiema pełniami: z jednej strony 
pełnią obecności bliskiej osoby, 
której już „nie ma” i pełnią rzeczy 
i znaków, które mówią, jakby ona 
była. Początkowo nie dostrzegamy 
tej pustki. Otwieramy szafę i obok 
naszych ubrań widzimy ubrania 
bliskiego, jakby miał za chwilę 
przyjść, by wyjść z nami na spacer. 
Kroimy kilka kromek chleba za 
dużo, jakbyśmy nie mieli sami zjeść 
kolacji. Potykamy się o zabawki 
dziecka, jakby miało ono sięgnąć 
po nie i znów wypełnić pokój 
radosnym szczebiotem. Obecna 
nieobecność. Później usuwamy 
ubrania z szafy, nie kroimy już wię
cej kromek chleba, zabawki cho
wamy głęboko, by nie wchodziły 
w oczy. Pustka staje się wyraźniej
sza, a nieobecność jeszcze bar
dziej obecna.

Pustka jest nie tylko wokół, ale 
i w nas samych. Jeśli nie ma bli
skiego, żony, męża, siostry, brata, 
ukochanego dziecka, to i w nas nie

powinno być wszystkich tych prze
żyć, które nas z nimi wiązały. Czu
jemy, że zabrali z sobą kawałek nas 
samych: naszego serca, pamięci, 
oczekiwań...

Z czasem rana się zarasta i w miej
sce pustki pozostaje cień, cień nieusu
walny. Ludzie, którzy stracili bli
skich, to ludzie żyjący z  cieniem, za
cienieni, nie ci sami, gdyż ich część 
pozostaje tam, poza początkiem... 
Pozostaje im jedynie nadzieja, że 
cienie padają z tamtej strony, sprzed 
początku, gdzie jest pierwsza lite
ra: „Jam” , ”Jam jest Pan, Bóg Twój” .

Wierzymy w ciągłość życia po 
śmierci, a pomimo tej wiary, nadziei 
na zmartwychwstanie, tego, że 
niebo nie jest puste, skoro jest 
jedyną możliwością spotkania bli
skich, których nie ma już pośród 
nas, jednak to, co poprzedza 
„początek” i co jest poza śmier
cią, stanowi nieprzekraczalną gra
nicę i napawa nas prawdziwie ludz
kim niepokojem i obawą. Spoza 
początku, spoza „tamtej stro
ny” pada cień, który pozostawi
li nasi najbliżsi, którzy odesz-

Nie możemy cofnąć się przed 
początek życia. Nie możemy prze
niknąć poza jego kres. Między 
początkiem i kresem pozostaje 
nam jednak obietnica przymierza: 
„Jam jest Pan, Bóg Twój” .

Chciałoby się wierzyć Franzowi Ro- 
senzweigowi (który komentował wersy 
„Tory” ), że śmierć jest „bardzo 
dobra” . Co innego jednak mówi nam 
ludzkie doświadczenie. Na owym 
„bardzo dobre” kładzie się cień. 
Doświadczenie uczy tego samego, co 
konkluzja przypowieści opowiadają
cej o człowieku, który mając po
ważne wątpliwości co do swego zba
wienia, zapytał o to anioła pod
czas wieczornej modlitwy. Anio ł od- 
rzekł, że on także nie wie, ale może 
pofrunąć do Boga i zapytać. Popro
szony o to, pofrunął i wrócił po 
chwili, stwierdzając: mam dla cie
bie dwie wiadomości: radosną i  smut- 
ną. Od której zacząć? Od radosnej 
proszę, odrzekł ów człowiek. „Bę
dziesz zbawiony” — powiedział anioł. 
A smutna? — Niestety jutro rano.

(fragmenty publikacji Tadeu
sza Gadacza „Cień życia”)

Z  Ż A Ł O B N E J K A R T Y

ś.+ p. 
MARIA FONROBERT
W dniu 27 września 2000 roku na wrocławskim 

cmentarzu Grabiszyn, odbył się pogrzeb ś.p. MA
RII FONROBERT, kobiety o niezwykłym charakte
rze, głębokiej wierze i zaangażowaniu w życie 
parafii katedralnej św. Marii Magdaleny Kościo
ła polskokatolickiego we Wrocławiu.

W okresie Bożego Narodzenia 1999 r. wraz ze 
swym mężem Florianem obchodziła Jubileusz 
50-lecia małżeństwa, otrzymując medal od Prezy
denta R.P. i gratulacje od Władz rządowych i sa
morządowych.

Przez ostatnie 6 lat była doświadczona chorobą 
nowotworową, lecz dzięki wierze i pasji życia sta
rała się żyć normalnie, uczestnicząc w każdą nie
dzielę oraz w dnie powszednie w liturgii euchary
stycznej, z której czerpała siły do dalszego życia.

Ostatnie trzy miesiące przed śmiercią, w każdy 
piątek, biskup Wiesław Skołucki przybywał do 
Jej domu z Komunią św. i słowem pociechy.

Zakończyła ziemską pielgrzymkę, lecz nie 
odeszła z naszych serc i wdzięcznej pamięci. 
Niech odpoczywa w pokoju.  (M.M.)

Małżonkowie Maria i Florian Fonrobert obchodzili przed 
niespełna rokiem złoty jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego



Niech nie zasmuca ludzi konieczność śmierci
Wiem, że wszyscy ludzie są 

śmiertelni, że kiedyś zakończą 
swe życie na tej ziemi. Wiem, że 
i ja też kiedyś umrę. Wierzę jed
nak słowom Chrystusa, że cały 
świat będzie przemieniony w dniu 
Jego przyjścia w chwale. I — tak 
jak obiecał Zbawiciel — oczekuję 
wskrzeszenia umarłych i życia 
wiecznego w przyszłym świecie.

A więc i ja będę istniał. Ale czy 
to rzeczywiście będę ja? Czy 
będę tym samym człowiekiem, 
który obecnie żyje na ziemi, pra
cuje, marzy o lepszej przyszłości 
i pragnie żyć? Jak to jest moż
liwe, skoro po wiekach z mojego 
ciała nie pozostanie nawet ślad?

Podobne pytania stawiali sobie 
chrześcijanie przed wieloma wie
kami. Niektórzy z nich zaczęli 
nawet wątpić w zmartwychwsta
nie. Tak było i we wspólnocie 
korynckiej. Odpowiedź na ich 
pytania i wątpliwości dał im św. Pa
weł apostoł. Tę samą odpowiedź 
usłyszymy nieraz w czasie zgro
madzeń liturgicznych.

„Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy spośród tych, co pomar
li. (...) I jak w Adamie wszyscy 
umierają, tak też w Chrystusie 
wszyscy będą ożywieni (...). 
Chrystus jako pierwszy, potem 
ci, co należą do Chrystusa, w cza
sie Jego przyjścia. Wreszcie 
nastąpi koniec, gdy przekaże kró
lowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona 
wszelką Zwierzchność, Władzę, 
i Moc. (...) Jako ostatni wróg, zos
tanie pokonana śmierć. (...).

Oto ogłaszam wam tajemnicę: 
nie wszyscy pomrzemy, lecz 
wszyscy będziemy odmienieni. 
W jednym momencie, w mgnie
niu oka na dźwięk ostatniej 
trąby — zabrzmi bowiem trąba — 
umarli powstaną nienaruszeni, 
a my będziemy odmienieni. Trze
ba, ażeby to, co zniszczalne, przy
odziało się w niezniszczalność, 
a to, co śmiertelne, aby przyodzia
ło się w nieśmiertelność. (...).

Bogu niech będą dzięki za to, 
że dał nam odnieść zwycięstwo 
przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Przeto bracia moi 
najmilsi, bądźcie wytrwali i nie
zachwiani, zajęci zawsze ofiarnie 
dziełem Pańskim, pamiętając, że 
trud wasz nie pozostaje daremny 
w Panu” (1 Kor 15, 20-28, 51-58 — 
Urocz. Chrystusa Króla; 8 niedz. 
w ciągu roku; Msza za zmarłych).

Tym, którzy mówili, że nie ma 
zmartwychwstania, Paweł apo-

wyższa wszelkie ludzkie wyobra
żenia. Trud nasz nie zostanie 
daremny.

Zmartwychwstaną wszyscy -  
i ci dobrzy, i ci źli. Ale nikt nie wie, 
kiedy to nastąpi. Nikt nie wie 
również, w jaki sposób dokona 
się zmartwychwstanie. Wiemy 
jednak, że Chrystus przyrzekł 
wskrzesić nas do nowego życia: 
„Kto pożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne, a ja 
go wskrzeszę w dniu ostate
cznym” (J 6, 54). Ufamy Jego 
słowom. On nie zawiedzie naszej 
nadziei. Zmartwychwstanie bę
dzie więc dla dobrych utrwale
niem na wieki tego życia zespo
lonego z Chrystusem, które 
zaczęli na ziemi, zwłaszcza przez 
uczestnictwo w Eucharystii. Na
tomiast dla złych będzie ono 
utrwaleniem na wieki tego ży
cia poza wspólnotą z Chrystu
sem, które wybierają oni świa
domie i dobrowolnie na ziemi, 
gdy popełniają grzechy śmiertel
ne.

Życie Królestwa Bożego nie 
będzie jednak obecnym życiem 
po prostu ulepszonym i prze
dłużonym w nieskończoność. Dzie
ło stworzenia otrzyma wtedy 
zupełnie nowe warunki istnie
nia, ca łkow ic ie  dostosowane 
do doskonałego panowania w nim 
Ducha Świętego. Zmartwychwsta
nie nie będzie więc powrotem 
człowieka do życia poprzed
niego, ale przejściem do no
wego, nieskończenie wspanialsze
go.

Będę więc miał prawdziwe
własne ciało, ale nie będzie ono 
podlegało tym prawom przyrody, 
jakie panują obecnie na ziemi. 
Chrystus bowiem po zmartwych
wstaniu pozostał tym samym 
człowiekiem, ale jednocześnie 
stał się zupełnie innym, gdyż 
Jego ciało nie podlega już ani 
prawu śmierci, ani  innym  pra
wom przyrody. Będę człowie
kiem w pełnym tego słowa zna
czeniu. Będę tym, który żył
i rozwijał się w ludzkiej rodzi
nie, związany był z innymi ludź
mi przyjaźnią i współpracą. Bę
dę tym, który pracował i wzbo
gacał się w miłość oraz udzie
lał się innym. Będę jednak 
„nowym człowiekiem w Chrystu
sie” . To nieważne, w jaki spo
sób Bóg mnie wskrzesi. Wierzę 
w Jego wszechmoc i w Chrystu
sowe zwycięstwo nad śmier
cią.

stoł odpowiada: Jest zmartwych
wstanie, bo Chrystus zmartwych
wstał jako pierwszy człowiek 
spośród umarłych. On jest prze
wodnikiem zmartwychwstania dla 
wszystkich ludzi. Jego przyjście 
w chwale rozpocznie nową erę 
w dziejach świata, ponieważ 
będzie ostatecznym pokonaniem 
śmierci, grzechu i szatana. Dla 
podkreślenia wielkości tego wy
darzenia, Apostoł wyraża się sty
lem apokaliptycznym mówiąc, że 
„zabrzmi trąba” . Wyrażenie to 
oznaczało u proroków Starego 
Testamentu objawienie się czło
wiekowi samego Boga niewi
dzialnego. Bowiem dopiero w cza
sie przyjścia Chrystusa w chwale 
Bóg objawi się w całej pełni. 
Przyjście to będzie momentem 
tajemniczej przemiany wszyst
kich ludzi. Wszyscy zmarli pow
staną żywi w ciele nie podlegają
cym zniszczeniu, a żywi zostaną 
przemienieni w mgnieniu oka w lu
dzi nieśmiertelnych. Dopiero wte
dy wszyscy należący do Chry
stusa uzyskają pełnię zbawienia 
w Królestwie Bożym.

Od chwili zmartwychwstania 
Chrystusa nadzieja chwalebne
go zmartwychwstania zabłysła 
więc dla wszystkich ludzi, któ
rych zasmuca konieczność śmier
ci. Chrześcijanin już w czasie 
chrztu jednoczy się z Jezusem 
zmartwychwstałym i odtąd nale
ży do Niego. Dlatego św. Paweł 
wzywa wszystkich chrześcijan 
do ponoszenia najwyższych ofiar, 
ponieważ radość wiecznego życia 
z Chrystusem zmartwychwsta
łym i z przyjaciółmi, z którymi 
zżyliśmy się na tej ziemi, prze



„Idźcie i nauczajcie...”
Jezus Chrystus polecił Apostołom, aby wszystkim głosili Ewangelię. „Idźcie 

więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19-20). 
Jezus Chrystus — Syn Boga — przybył na ziemię, aby zbawić wszystkich ludzi. 
Tak jak Ojciec posłał Jego, tak On wysyła swoich uczniów, by i oni zbawiali lu
dzi” ku budowaniu Ciała Chrystusowego” (Ef 4,12), którym jest Kościół.

Jezus powierzył władzę dwuna
stu Apostołom; dokonał On tego, 
podczas Ostatniej Wieczerzy, mó
wiąc: „To czyńcie na moją pamiąt
kę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24). Apo
stołowie otrzymali władzę związy
wania i rozwiązywania (Mt 18, 18), 
władzę głoszenia Ewangelii na 
całym świecie (Mt 28,19-20; Mk 16, 
15) i odpuszczania grzechów (J 20, 
22-23). Jest to władza nadprzyro
dzona, a więc uznawana przez 
tych, którzy wierzą w Objawienie, 
zawarte w Nowym Testamencie 
i Tradycji Kościoła.

Urząd ten jest diakonią, czyli 
służbą (zob. Dz 1, 17.25; 21, 19; Rz 
11,13; 1Tm 1,12). Wszyscy, którzy 
pełnią urzędy w Kościele, winni 
naśladować Chrystusa, służyć lu
dowi i być gotowi — podobnie jak 
Pasterz — oddać za niego swe 
życie (zob. J 10).

„Wy przeto jesteście Ciałem 
Chrystusa i poszczególnymi człon
kami. I tak ustanowił Bóg w Koś
ciele najprzód apostołów, po wtóre 
proroków, po trzecie nauczycieli, 
a następnie tych, co mają dar czy
nienia cudów, wspierania pomocą, 
rządzenia oraz przemawiania roz
maitymi językami. Czyż wszyscy są 
apostołami? Czy wszyscy proro
kują? Czy wszyscy są nauczycie
lami? Czy wszyscy mają dar czy
nienia cudów? Czy wszyscy posia
dają łaskę uzdrawiania? Czy wszy
scy przemawiają językami? Czy 
wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz 
wy starajcie się o większe dary: a ja 
wam wskażę drogę jeszcze dosko
nalszą” (1 Kor 12, 27-31). W celu 
posługiwania w Kościele Chrystus 
ustanowił apostołów, proroków, ewan- 
gelistów, pasterzy i nauczycieli 
(Ef 4,11-13; Rz 12, 6-8). W teologii 
starokatolickiej podkreśla się fakt 
istnienia w Nowym Testamencie wie
lu kościelnych urzędów i służb.

Duchowni są zaangażowani i od
powiedzialni za Kościół; otrzymali 
bowiem misję głoszenia Ewangelii. 
Chrystus powiedział do nich w Wie
czerniku, że tak, jak posłał Go 
Ojciec, tak On ich posyła (J 17,18). 
Starokatolicy przypominają, że 
wszyscy — duchowni i świeccy —

są ludem Bożym, „wybranym ple
mieniem, królewskim kapłaństwem” 
(1 P 2,9). „Królewskie kapłaństwo” 
przyznawane nam przez św. Piotra 
(1 P 2, 9) i św. Jana (Ap 1, 6; 5, 10) 
jest to kapłaństwo całego Kościoła. 
Każdy ochrzczony ma udział w po
wszechnym kapłaństwie, a tylko 
niektórzy z nich otrzymują sakra
ment święceń kapłańskich, który 
nakłada na nich dodatkowe obowiąz- 
ki;pozwala i — w  imię Chrystusa — 
gromadzić wspólnotę Kościoła, gło
sić Słowo Boże, udzielać sakramen
ty, budować jedność Kościoła.

Trudne są to zadania, wymagają 
szerokiej wiedzy, głębokiej wiary, 
oraz dojrzałości moralnej. Nic więc 
dziwnego, że Kośció ł pragnie stwo- 
rzyć jak najlepsze warunki dla roz
woju młodzieży, która chce poświę
cić całe swoje życie na służbę 
Bogu i Kościołowi. Z wielką troską 
i nadzieją patrzymy na alumnów 
Wyższego Seminarium Duchow
nego Kościoła Polskokatolickiego 
oraz na studentów Sekcji Staroka
tolickiej Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej.

Po trudnych latach, Bóg 
szczególnie wspiera te wy
siłki władz Kościoła, które 
zmierzają do uporządkowa
nia wszystkich spraw zwią
zanych z funkcjonowaniem 
Seminarium. Wreszcie w god
nych warunkach, przy ka
tedrze warszawskiej, klery
cy mogą przygotowywać się 
do kapłaństwa, do służby Bo
gu i Jego Kościołowi. Z wiel
ką nadzieją patrzymy na tych 
młodych ludzi, który pełni 
energii — poprzez modlitwę 
i naukę — otwierają się na 
Słowo wiecznej Prawdy Bo
żej,

„Oto rolnik czeka wytrwale 
na cenny plon ziemi, dopóki 
nie spadnie deszcz wczesny 
i późny. Tak i wy bądźcie 
cierpliwi i umartwiajcie ser
ca wasze, bo przyjście Pana 
już jest bliskie” (Jk 5, 7-8).
Kiedy modlimy się o powołania 
kapłańskie, prosimy nie tylko
o ziarno, jakie sieje Duch

Święty w naszych sercach, ale 
także o wszystko, co jest po
trzebne do rozwoju tego ziar
na. Tak jak rolnik czeka nie 
tylko na deszcz, ale czyni wszyst
ko, co jest konieczne dla tej 
uprawy. Dla dzieła powołań potrzebna 
jest cierpliwość, konsekwentna pra
ca w rodzinach, parafiach, a potem 
w seminarium. A naszą nadzieją są 
słowa Chrystusa: „A Ja jestem z wam i 
przez wszystkie dni, aż do skończe
nia świata” . To jest fundament, na 
którym wzrasta nasz Kościół, a Lud 
Boży i kapłani stają się „jednym du
chem i jednym sercem” (Dz 4, 32).

Kościół Jezusa powinien konty
nuować swoje posłann ic tw o 
w świecie; on potrzebuje nowych 
powołań, gdyż wciąż jest wiele 
jeszcze pracy. „Proście zatem 
Pana żniwa, żeby posłał robotni
ków na żniwo swoje” (Mt 9, 38). 
A jednocześnie dziękujemy Panu 
z całego serca, że jest młodzież, 
która odpowiada na to boskie we
zwanie. Z wielką radością przeży
waliśmy wdniu 24czerwca br. uro
czystość obłóczyn, przyjęcia su
tanny przez Kamila Wołyńskiego — 
alumna Seminarium Duchownego 
i studenta teologii ChAT.

W swych modlitwach prośmy 
Ducha Świętego, aby Pan obda
rzy ł K ośc ió ł P o lskoka to lick i 
nowymi powołaniami. Prośmy Bo
ga o łaskę, o mądrość, powie
rzając kleryków i całą naszą 
m łodzież opiece Najświętszej 
Maryi Pannie.

Bp Wiktor Wysoczański — zwierzchnik 
Kościoła Polskokatolickiego — przewodniczył 

uroczystości obłóczyn Kamila Wołyńskiego



ŚLADAMI ŚW. PAWŁAList do Filipian
„O dbiw szy od lądu w Troadzie 

popłynę liśm y wprost do Samo
traki, a następnego dnia do Nea
polu, a stąd do F ilippi, g łównego 
miasta w tej części M acedonii, 
które jest [rzymską] kolonią. W 
tym  mieście spędziliśm y kilka 
dni. W szabat wyszliśm y za 
bramę nad rzekę, gdzie — jak 
sądziliśm y — było m iejsce m od
litwy. I usiadłszy rozmawialiśmy 
z kobietam i, które się zeszły. 
Przysłuchiwała się nam też pew
na 'bojąca się Boga’ kobieta z 
miasta T ia tyry im ieniem Lidia, 
która sprzedawała purpurę. Pan 
o tw o rzy ł je j serce, tak że uważnie 
słuchała słów Pawła. K iedy zos
tała ochrzczona razem ze swym 
domem, poprosiła nas: 'Jeżeli 
uważacie mnie za w ierną Panu —

powiedzia ła — to przyjdźcie do 
mnie do domu i zam ieszkajcie w 
n im ’. I wym ogła to na nas” (Dz 16, 
11-15).

Kośció ł w F ilippi został zało
żony ok. 50 roku, w czasie drugiej 
w yprawy m isyjnej Pawła. Był to 
ważny ośrodek chrześcijaństwa 
w Europie. Paweł chc ia ł podzię
kować im za dary, przekazać im 
w iadom ości, udzielić pewnych 
rad. D latego napisał do nich list. 
Paweł p isał go w w ięzieniu (1, 
12). List przedstawia nam koś
ció ł, którego nie om ija ją c ie rp ie
nia (1, 29) i któremu grożą 
podzia ły (1, 27; 2, 2). Paweł żyw ił 
do tej w spó lnoty szczególne 
uczucia i c ieszył się jego postę
pami. Paweł wzywa Filipian, aby 
dzia ła li i m yśleli jako wspólnota.

W tym miejscu nad rzeką przeby
wał św. Paweł, który był niestrudzonym głosi
cielem jedności Kościoła Chrystusowego 
(por. 1 Kor 12,12-27; Ga 3, 28; Ef 4,1-5).

W przeciwnym  bowiem razie 
zdradzą Ewangelię i Pana, któ
rego życia na ziemi jest najw ięk
szym przykładem pokory. Bóg 
przyznał Jezusowi najwyższe 
miejsce, ponieważ w yrzek ł s ię  On 
wszystkiego, do czego m iał 
prawo, nawet życia (2, 5-11).

0  chrześcijaństwie 
— między ludźmi

Od 1993 roku ukazuje się na polskim rynku 
wydawniczym ciekawy kwartalnik pt. Scriptores 
Scholarum. Teraz w sprzedaży znajduje się numer 26 
tego kwartalnika.

Przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia dla 
wyznawców nauki Jezusa Chrystusa, objawionej w 
Piśmie Świętym, skłania do refleksji. Co nas czeka, z 
czym wchodzimy w trzecie tysiąclecie, jaka jest 
nasza przyszłość? W odpowiedzi na te pytania może 
nam także pomóc nowy numer Scriptores, w całości 
poświęcony chrześcijaństwu. Powie ktoś, nic 
nowego, wiele jest czasopism i książek poświęco
nych tej problematyce. Co więc sprawia, że warto 
właśnie sięgnąć po to czasopismo? Co zawiera naj
nowszy numer Scriptores?

Po pierwsze, zawiera on artykuły o różnym cięża
rze gatunkowym. Wśród autorów znajdujemy m. i n. abp 
Józefa Życińskiego, O. prof. Stanisława Celestyna 
Napiórkowskiego, prof. Jadwigę Łucję Skierczyńską, 
ale również znajdziemy opracowania i wypowiedzi lu
dzi młodych, studentów. To sprawia, że możemy 
poznać stanowiska i poglądy ludzi będących w róż
nych miejscach na drogach wiodących do Chrystusa.

Po drugie, wywiady i rozmowy z ciekawymi 
ludźmi, którzy mają coś do zaoferowania dzisiej
szemu chrześcijaństwu.

Po trzecie, ekumenizm. Wielowyznaniowość auto
rów daje możliwość czytelnikowi szerszego spojrze
nia, czy wręcz nowego odkrywania znanych skądi
nąd prawd.

220 stron Scriptores Scholarum  redakcja podzieliła 
na kilka rozdziałów: rozmowy akademickie o chrześ

cijaństwie, Kościół na przełomie wieków, żydowskie ko
rzenie chrześcijaństwa, wydarzenia ekumeniczne Roku 
Jubileuszowego, chrześcijaństwo ewangelikalne, 
współczesne ruchy i wspólnoty odnowy w Kościele 
rzymskokatolickim, chrześcijaństwo w sztuce i ostat
nia część to strony przyjazne reformie oświaty.

Chciałbym zwrócić uwagę na dwa artykuły. Pier
wszy, „Skarb w glinianych naczyniach” — to garść 
refleksji zainspirowanych nabożeństwem ekumeni
cznym w Kościele Polskokatolickim, Lublinie 
14.06.2000 r. autorstwa Joanny Betlejewskiej. W 
czasie naszego nabożeństwa homilię opartą na tekś- 
cie z Ewangelii Jana „Aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie...” , głosił ks. 
prof. Wacław Hryniewicz z Instytutu Ekumeni
cznego KUL. To były ważne słowa, które wypowie
dział ksiądz Kaznodzieja. Zachęcając zaś do lektury 
tego (choć nie tylko) artykułu, chciałbym przytoczyć 
maleńki jego fragment: „mimo tego, że znajdujemy 
się w tak niezwykłych dłoniach, nie udało się nam 
uniknąć zła podziału. Tu znów wchodzimy w taje
mnicę glinianych naczyń, którymi jesteśmy. Takimi 
są także nasze Kościoły...” .

Drugi artykuł, autorstwa Rafała Borowskiego pt. „Uz
drawiając świat, uzdrów siebie” , o poezji ks. Bogusła
wa Wołyńskiego. Autor analizuje poszczególne tomiki 
wierszy ks. Wołyńskiego, starając się dotrzeć tam, 
gdzie rodziły się wiersze. Czy to się udało autorowi? 
Trzeba samemu ocenić.

Ks. Andrzej Gontarek

„SCRIPTORES SCHOLARUM" (edukacja -  
spotkanie kultur — ekumenizm) kwartalnik wielo- 
wartościowy. Do nabycia w sieci sklepów EMPIK 
na terenie całego kraju. Adres wydawcy SCRIP
TORES SCHOLARUM — Kwartalnik wielowartoś- 
ciowy wydawany przez Ośrodek „Brama Grodzka
— Teatr N N” 20-112 Lublin, ul. Grodzka 21, tel/fax: 
(081) 532 58 67.



Z dziejów polskich

Grobowiec króla Jana III Sobieskiego
Sławny ten monarcha, zwycięzca spod Wiednia, 

umarł 17 czerwca 1696 r. w Wilanowie, równo 22 lata 
po elekcji. Cierpiał na kamienie żółciowe. Podobno 
nadworny medyk, Emanuel de Jona, przyśpieszył jego 
zgon, dodawszy mu do lekarstwa zbyt wiele rtęci.

z iono je ze sto licy  do Krakowa, na cmentarz królów  
polskich — na Wawel. W tedy to (11 sierpnia 1733 r.) 
trum ny Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery w cza
sie uroczystego nabożeństwa żałobnego były wysta
w ione na w idok publiczny.

W setną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem król 
Stanisław August kazał sporządzić swojemu Poprzed
n ikow i p iękny sarkofag z czarnego marmuru. Tum 
ba grobowca, wykonana w idocznie „na oko” , albo 
w oparciu o błędne dane, a w ięc źle zrobione pom ia
ry, okazała się za mała, aby um ieścić w niej p ier
wotną trum nę. Poradzono sobie w sposób urągający 
pietyzmowi dla w ielkiego monarchy, m ianow ic ie  zro- 
biono trum nę nową, mniejszych rozm iarów, przenie
siono do niej zw łoki króla Jana III i dopiero w te
dy włożono do marmurowego sarkofagu. Naoczny świa
dek opow iadał, że po otwarciu w ieka „zabalsamowa
ne ciało jeszcze okazywało wspaniałość postaci So
bieskiego i nie jakieś podobieństwo w twarzy, k tó 
ra za życia była tak miłą, otwartą, poważną, którą 
ożyw iało wejrzenie bystre czarnych w ie lkich jego

Król Jan III Sobieski — Zwycięzca pod Wiedniem
(sztych R. W ithego z r. 1687)

W setną rocznicę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, 
król Stanisław August kazał sporządzić swemu wielkiemu Poprzedni
kowi piękny sarkofag na Wawelu. Na zdjęciu widzimy króla Stanisława 
Augusta oglądającego sarkofagi króla Zygmunta Starego, króla 
Zygmunta Augusta i Anny Jagiellonki w katedrze na Wawelu w r. 1787

(obraz M. S tachow icza)

Historyk Jan A lbertrandi tak charakteryzuje So
bieskiego: „Ten Król był nadobny i postaci wspaniałej, 
aż do kilku lat przed śm iercią, kiedy stał się zbyt 
otyłym. Co się tyczy obyczajów, z Wespazjanem go po- 
spo lic ie  tak co do cnót, jak co do niedoskonałości 
równają. Do tronu równie jak on przez usługi wojenne 
przyszedł, w iele języków umiał, kochał się w naukach 
i rozrywkach i wieku swego był bohaterem. Jak Wespa- 
zjan, tak on nieco większe, niż należało, do skar
bów swoich m iał przywiązanie. Przyznać też trzeba, 
iż za panowania tego Króla zbyt sobie w rządach pań
stwa pozwalała Królowa, która łaski królewskie rozda
wała, duszą negocjacji była i sejmów, obradam i kie
rowała, a zwycięzca Turków żony swojej był n iewoln i
kiem ” . (Dzieje Królestwa Polskiego, wyd. 2, Lwów 
1846).

Przez kilkadziesiąt lat zwłoki w ie lkiego wodza spod 
Wiednia spoczywały w podziemiach kościoła oo. Kapu
cynów w Warszawie, ufundowanego przezeń w r. 1683. 
Dopiero za panowania Augusta III uroczyście przewie-



Trumna ze szczątkami króla Jana III Sobieskiego. Autentyczne zdjęcie 
wykonane 12 listopada 1938 r. na Wawelu, w związku z przestawieniem 
sarkofagu na nowy poziom w krypcie Św. Leonarda na Wawelu

oczów. Do podobieństwa tego przyczyniły się naj
w ięcej owe historyczne Jana III wąsy, które zupeł
nie nie zepsute, zdobiły jeszcze twarz tego bohate
ra” („Pamiątka z Krakowa” cz. 2, Kraków 1845).

W ogłoszonych przez Lucjana Siemieńskiego 
„Pamiętnikach kantora katedry krakowskiej” („B ib lio 
teka Warszawska” , 1879, t. 2) czytamy, że obecne przy 
otwarciu trumny damy „zaprzeczały, żeby to były natu
ralne wąsy i dotknięciem  onych zepsuły tę sławną 
ozdobę bohatera spod W iednia” . Z pewnością były to 
damy dworu księżnej Izabelli Czartoryskiej, która w le- 
cie 1784 r. przebywała w Krakowie i na prośbę Stani-

I sława Augusta zajmowała się nowym pogrzebem króla 
Jana III Sobieskiego (o czym świadczą wzmianki 
w osiemnastowiecznych rękopisach Biblioteki Czartory
skich).

Ponownie otwarto trumnę króla Jana III Sobieskiego
12 listopada 1938 r. w  związku z odnawianiem  krypty 
Św. Leonarda i potrzebą przestawienia sarkofagu na 
nowy poziom. W specjalnie sporządzonym wtedy 
i podpisanym komisyjnie w dziesięć dni później proto

kole odnotowane zostały „na w ieczną rzeczy pa
m iątkę” następujące szczegóły: „W  trum nie  znale
ziono zw łoki królewskie stosunkowo dobrze zacho
wane, przybrane w szaty koronacyjne, tj. w albę, 
srebrną lamową dalmatykę i brokatową kapę korona
cyjną. Na czaszce była pluszowa czapeczka spod 
korony; korona, srebrna pozłacana, mocno uszkodzo
na, leżała obok czaszki. Na rękach były rękawicz
ki ozdobione wyhaftowanym  IHS i krzyżami. Osobno 
zaś leżały srebrne brokatowe trzew iki ozdobione 
krzyżami z galonu i czerwonym i wstążkami; w trze
wikach znaleziono kości stóp. Szaty są obszyte 
dobrze zachowanym i koronkam i złotym i i srebrny
mi. Trum na jest za krótka i za wąska, z czego 
wnosić należy, że nie jest pierwotną. Zrobiono 
zdjęcie fo togra ficzne wnętrza trum ny, dokonano 
pom iarów  korony, celem wykonania jej kopii dla 
skarbca katedralnego, następnie starą dębową 
trum nę ześrubowano nowym i mosiężnymi śrubami, 
przewiązano czerwonym sznurem, zapieczętowano 
pieczęcią kapitu lną i w łożono do drugie j, nowej 
trum ny m iedzianej, wykonanej przez firm ę blachar
ską Piotra W ilka, w końcu nową, m iedzianą trum nę 
zamkniętą na powrót w marmurowym sarkofagu” .

Tak pisał król Jan III Sobieski. List był adresowany do Ka
rola księcia lotaryńskiego, głównodowodzącego armią cesarską 
(napisany 29 sierpnia 1683 r.)



Z polskich tradycji i obyczajów

O Dniu Zadusznym
, Jak kwiaty są ozdobą roślin i ziemi, tak zwyczaje doroczne są krasą domowego 

życia ludów. Zwyczaje i obyczaje wypłynęły z warunków tego życia, z obrzędów 
religijnych i z pojęć wyrobionych w ciągu wielu wieków żywota społecznego 
przez serce i myśl ludzką” . Tak pisał Zygmunt Gloger w swoim dziele pt.: „Rok 
polski w życiu, tradycji i pieśni” . Dzieło to jest istną kopalnią wiedzy o tym, 
jak żyli nasi przodkowie, co świętowali i czcili. Warto sięgnąć do zapisków 
Zygmunta Glogera, aby przenieść się myślą w dawne wieki. Posłuchajmy zatem:

Święto umarłych, czyli dzień 
pośw ięcony ich pamięci, obcho
dzony dawniej przez ludy sło
wiańskie na wiosnę (czego pamiąt
ką jest dotąd Rękawka u m ogiły 
Krakusa w Krakowie i Nawski 
dzień na Polesiu), przeniesiony 
został przez Kościół kato licki na 
dzień 2 listopada w  jesieni. Cześć 
i pamięć dla zm arłych była 
w ybitną cechą dawnej w iary 
Słowian i ich domowego oby
czaju.

Kronikarz czeski Kosmas, piszą
cy w w ieku XI tw ierdzi, że za jego 
czasów w ieśniacy czescy odda
wali jeszcze cześć starym bogom 
przy drzewach, w gajach i nad 
źródłam i, czyniąc o fia ry i przy
nosząc pokarmy, ażeby dusze 
zmarłych m iały przez to w ieczny 
odpoczynek. Sute stypy na po
grzebach, i w latach następnych 
przez pozostałe rodziny na cześć 
zm arłych wyprawiane, były pow
szechnym zwyczajem Lechitów, 
Rusi i Litwy. D ługosz w XV wieku, 
powtarzając echa starej tradycji 
Polan, opisuje stypę wypraw ioną

przez bajecznego ich księcia 
Popiela. L itw in i obrzęd pogrze
bowy zowią swoim  językiem 
chauturas, stąd uczty w dni 
zaduszne i pogrzebowe zwano 
chauturam i, a dziadów w łóczą
cych się po stypach — chautur- 
nikami.

Ksiądz Żera w swojej „Silva 
rerum ” z po łow y XVIII wieku 
powiada, że lud podlaski na stypy 
i ob iady żałobne zaprasza mnó
stwo ubogich, zastawiając suto 
sto ły i obdarzając dziadów hoj
nie, aby się za dusze umarłych 
m odlili. W ogóle na Mazowszu 
i Podlasiu już w dniu Wszystkich 
Świętych poprzedzającym Zadusz
ki zbierają się pod kościołem  i na 
cmentarzu grzebalnym całe rzesze 
żebraków, dla których każdy przy
nosi z sobą pierogi, ch leby i in 
ne podarki i składa grosze dla bied
nych na talerz postawiony w środ
ku kościoła  na katafalku. W dzień 
Zaduszny ludzie wystrzegają się 
wszelkiej pracy koło lnu i przę
dziwa, żeby — jak mówią —  „duszycz
kom nie zaprószały się oczy” .

Lud w ie jski w ierzy, że w noc 
poprzedzającą dzień Zaduszny 
powstaje w kościele w ielka jas
ność i wszystkie duszyczki modlą 
się przed w ielkim  ołtarzem. Chw i
la ta ma być o samej północy, 
następnie każda duszyczka przy
bywa do swojej rodziny w dom o
we progi. Pewna kobieta, która 
dużo płakała za zmarłą córką, 
pragnąc ją ujrzeć w dzień Zadusz
ny pozostała na noc w kościele. 
Przed północą poczęły grom a
dzić się duszyczki i przybyła jej 
córka. A miała ona w ręku wielki 
dzban, k tóry pokazała matce, 
mówiąc, że są w nim zebrane 
wszystkie łzy, jakie wyla ła pła
cząc po córce. Inna opowieść 
mówi, że pewien km ieć ukrywszy 
się w kościele, gdy w ybiła  pó ł
noc, w idzia ł jak jasność w ielka 
ogarniała całą św iątynię wew
nątrz. Organy same zagrały i ude
rzyły wszystkie dzwony. O two
rzyły się podwoje kościelne, a przed 
nim i na cmentarzu stanął w ielki 
orszak zm arłych ludzi w szatach 
bogatych i ubogich, poprzedzo
ny przez księży, zakonników  i b i
skupów, którzy ze światłem w rę
ku, kropid łem  i kadzidłem, w uro
czystym pochodzie, każdy w pro
w adził swój naród do kościo
ła.

Opisując wesołe zdarzenia i przy
powieści swoich czasów, ksiądz 
Żera opowiadał, że jeden pobo
żny szlachcic, starym zwyczajem 
spraw ił w dzień Zaduszny obiad 
ża łobny dla ubogich. A choć ten 
był o b fity  i trzydniow y, to jeszcze 
obdarzył dziadów i kaleki hojnie 
chlebem, mąką i okrasą, a w do 
datku dał im krowę. Jeden z są
siadów w idząc to rzekł: Choćbyś 
waszmość miodem ich wysma
rował, to jeszcze powiedzą, że 
mieli wszystkiego za mało. Toteż 
spotkawszy dziadów wywożą
cych ładownym  wozem zadusz
ne legum iny i prowadzących 
ową krowę, pyta, czy mieli dość 
wszystkiego.

— M ieliśm y — odpowiadają 
dziadow ie — chautury  (uczty) 
niezgorsze, ino krowę wybrano 
nam jałową!



M iał w ięc rację ten szlachcic, 
że nienasyconym  i najchciwszym 
jest naród dziadów.

Adam M ickiew icz, przy p ier
wszym wydaniu „D ziadów ” , takie 
dodał wyjaśnienie tego zwy
czaju: „Jest to nazwisko uroczy
stości, obchodzonej dotąd mię
dzy pospólstwem w wielu pow ia
tach Litwy, Prus i Kurlandyi, na 
pamiątkę dziadów, czyli w ogó l
ności dawnych przodków. U ro
czystość ta początkiem swoim 
zasięga czasów pogańskich i zwa
ła  się niegdyś ucztą Kozła, na 
której przewodniczył Koźlarz, 
Huślarz i Guślarz, razem kapłan 
i poeta (gęślarz). W teraźnie j
szych czasach, ponieważ światłe 
duchow ieństwo i w łaścicie le usi
łowali wykorzenić zwyczaj połą
czony z zabobonnemi praktykami 
i zbytkiem  częstokroć nagan
nym, pospólstwo święci Dziady 
tajemnie, w kaplicach lub pu
stych domach niedaleko cmenta
rza. Zastawia się tam pospolic ie 
uczta z rozmaitego jadła, trun 
ków, owoców i wyw ołu ją  się 
dusze nieboszczyków. Godna 
uwagi, iż zwyczaj częstowania 
um arłych zdaje się być wspólny 
wszystkim  ludom pogańskim, 
w dawnej G recyi i za czasów 
hom erycznych, w Skandynawii, 
na Wschodzie, i dotąd po Wys
pach Nowego Świata. Dziady 
nasze mają to szczególne, iż 
obrzędy pogańskie pomieszane 
są z wyobrażeniam i re lig ii chrze
ścijańskiej, zwłaszcza iż dzień 
Zaduszny przypada około czasu 
tej uroczystości. Pospólstwo ro
zumie, iż potrawami, napojem 
i śpiewaniem przynosi się ulgę 
duszom czyśćcowym . Cel tak 
poważny, święta, miejsca samot
ne, czas nocny, obrzędy fanta
styczne, przemawiały niegdyś 
siln ie  do mojej wyobraźni; s łu 
chałem bajek, powieści i pieśni
o nieboszczykach powracających 
z prośbami lub przestrogami, a we 
wszystkich zmyśleniach można 
było dostrzec pewne dążenie 
moralne i pewne nauki gm innym  
sposobem zmysłowie przedsta
w iane” .

Kwesta na rzecz 
Warszawskich Powązek

Uroczystość na Powązkach

„W alcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego g roby” — 
mawiał Jerzy W aldorff (zmarł 29 grudnia ubr. roku). M im o  że W aldor
ffa nie ma już wśród żywych, autorytet Mistrza nadal działa. Najzna
m ienitsi aktorzy polscy nadal biorą udział w tradycyjne j już, Wal- 
dorffowej kweście na Warszawskich Powązkach podczas Święta Zmar
łych.

Tuż przed W szystkim i Świętymi, 30 października br., odbyła się rów
nież w ielka artystyczna kwesta w Teatrze W ielkim  w Warszawie. Ty tu ł 
koncertu „Ostatnia wola Mistrza W aldorffa” można rozumieć na kilka 
sposobów. Po pierwsze jego organizatorzy, w w iększości przyjaciele
i współpracownicy Jerzego Waldorffa, pragnęli oddać mu hołd. Po drugie 
zaś chcą kontynuować dzieło renowacji Powązek. Po śmierci W aldorffa 
wiele osób wątpiło, czy ludzie będą chcieli jeszcze dawać pieniądze na 
stare groby. Koncert był również prezentem dla Jerzego Waldorffa (m iał 
się odbyć na wiosnę br.) na jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin, któ
rych nie doczekał. W koncercie, oprócz wyb itnych  artystów  scen po l
skich, w ystąp ił Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” , C hór Filharmonii 
Narodowej, a także orkiestra Opery Narodowej, pod dyrekcją Jacka 
Kasprzyka.

Również w dniu 30 października br. na Warszawskich Powązkach od
s łon ię ty został pom nik Jerzego W aldorffa (patrz fo t.). Odsłonięcia 
nagrobka dokonali m inister ku ltury Kazimierz U jazdowski i prezydent 
Warszawy Paweł Piskorski. Wart przeszło 60 tys. zł m onument powstał 
przy finansowym  wsparciu resortu ku ltury, w ładz Warszawy i tygod 
nika „P o lityka ” , do którego pisywał Zmarły. W aldorff życzył sobie, 
aby elementem pom nika był w izerunek jego głowy. Tak też się sta
ło. Potężna głowa z czarnego marmuru z charakterystyczną grzywką
i wąsikiem u mieszczona jest na niewysokim  cokole z szarego granitu.

Pytano czasem Jerzego Waldorffa, dlaczego zajmuje się ratowaniem 
cudzych pom ników. On w tedy odpowiadał: „Pom niki to takie pigułki, 
które poprawiają pam ięć” .



Zdrowie i życie

Zakorzeniło się w ludziach przekonanie, 
że wszyscy pod jednym względem są równi:

pod względem śmierci
Okazuje się tymczasem, że

o zdrowiu i życiu decyduje nie 
tylko biologia, ale także styl 
życia oraz warunki materialne. 
Nie idzie tu o wszelkiego 
rodzaju eliksiry młodości, ale
o uwarunkowania społeczne,
0 poziom opieki medycznej
i częste wizyty u lekarzy spe
cjalistów.

Kobiety inteligentne, a zara
zem zainteresowane polityką i za
angażowane społecznie, żyją dłu
żej niż ich rówieśniczki, które są 
pasywne i gorzej wykształcone. 
Ź le rokuje też zbyt duże poświę
canie się rodzinie: tak postępu
jące kobiety mają mniejsze szan
se na długie życie. Mężczyźni 
cenią oddaną bez reszty rodzime 
żonę. Nie tylko bowiem mają 
ustabilizowaną sytuację domową
i więcej czasu mogą poświęcać 
pracy, ale na dodatek są w lep
szej kondycji zdrowotnej. Prze
konują o tym badania specjali
stów Narodowego Instytutu Zdro
wia w USA. Wykazały one, że aż
o 25 procent pogarsza się 
zdrowie tych mężów, których 
żony pracują więcej niż 40 godzin 
tygodniowo. Jeszcze bardziej 
niepokojące jest ono u tych 
panów, których małżonki są 
zajęte pracą zawodową przez 
ponad 50 godzin tygodniowo 
W dramatycznej sytuacji są na 
tomiast mężczyźni, którzy się 
rozwiedli; wielu z nich zaczy
na wkrótce chorować. Jak to wy
tłumaczyć? Otóż kobiety są bar
dziej opiekuńcze, w większym 
stopniu interesują się zdrowiem 
swych mężów niż oni sami, częś
ciej nakłaniają ich do wizyty 
u lekarza i zmiany niekorzyst
nego stylu życia. Rodzina sprzy 
ja też prowadzeniu bardziej ure 
gulowanego trybu życia, nie mó 
wiąc już o dobroczynnym wpły 
wie związków uczuciowych, tak 
ważnych dla wszystkich ludzi. 
Życie rodzinne jest dla męż
czyzn azylem, dzięki któremu

lepiej mogą się zrelaksować po 
ciężkiej pracy, a zarazem zwięk
sza w nich poczucie własnej war
tości.

Badania polskich specjalistów 
z Zakładu Antropologii PAN we 
Wrocławiu, a także inne publika
cje, jakie ukazały się m.in. we 
Francji, Szwecji i Wielkiej Bryta
nii potwierdzają, że oprócz genów 
znaczny wpływ na długość życia
i podatność na choroby mają 
takie czynniki społeczne, jak: 
wykształcenie, status społeczny, 
warunki mieszkaniowe, dochody, 
a nawet stan cywilny.

Osoby z niższym wykształce
niem, głównie podstawowym, 
w statystykach medycznych czę
sto krócej żyją. Wprawdzie spo
strzeżenia te dotyczą obu płci, 
ale odnoszą się przede wszyst
kim do mężczyzn. Obserwacje te 
potwierdzają się nawet w tych 
regionach naszego kraju, które 
wyróżniają się wyjątkowo dużym 
zanieczyszczeniem środowiska.
I tak osoby z wyższym wykształ 
ceniem zamieszkujące najbar 
dziej zdegradowane środowi-

sko Górnego Śląska, mają 
większą szansę dożycia sędzi
wego wieku niż robotnicy nie
wykwalifikowani z Olsztyna czy 
Białegostoku, czyli rejonu zali
czanego do zielonych płuc Pol- 
ski

Dobroczynny wpływ na zdro
wie mają nie tylko częste i syste
matyczne wizyty u lekarzy, uwa
runkowane zamożnością. O stylu 
życia decydują głównie wyksz
tałcenie i dobrobyt. Dla ludzi 
aktywnych i dobrze zarabiają
cych styl życia jest wartością 
równie cenną jak wysokiej klasy 
samochód, gdyż przekonują się, 
że od zdrowia i samopoczucia 
w znacznym stopniu zależy suk
ces zawodowy. Ludzie wykształ
ceni lepiej też potrafią sobie 
radzić we wszelkich niesprzy_ 
jających okolicznościach uczu- 
ciowych i społecznych, są zwyk
le bardziej aktywni i bardziej 
dbają o zdrowie. A jak wykazu
ją badania, ludzie aktywni fi
zycznie i intelektualnie dłużej 
są sprawni i później się starze
ją.



138 lat -  oto biologiczna granica 
długowieczności człowieka

Wbrew narastającemu z czasem wrażeniu, że starość i śmierć 
zbliżają się do nas z szybkością komety, człowiek należy do naj
dłużej żyjących istot w całym świecie zwierzęcym, przeżywając wszyst 
kie inne ssaki. I z roku na rok przewaga ta się zwiększa — zapewnia 
Anthony Smith w książce p t: „Ciało”.

Potw ierdza ją  to  dem ogra 
fo w ie  z U n iw ersy te tu  K a lifo r
n ijsk iego  Berkeley. Z o p u b li
kow anych  w  jednym  z os ta t
n ich  num erów  „S c ie n ce ” da
nych w yn ika , że sukcesyw n ie  
wzrasta zarów no średnia, jak
i oczekiw ana d ługość ludz
kiego  życia . P ierwsza z tych  
w artośc i oznacza średni w iek 
os iągany przez obyw a te li da
nego państwa. D ruga poka
zuje, jak  d łu g ie g o  życ ia  może 
oczek iw ać u rodzony  w łaśn ie  
now orode k  okreś lone j p łc i. 
To, że p ierw sza jes t o w ie le  
n iższa od d ru g ie j w yn ika  
g łów n ie  ze śm ie rte lnośc i n ie 
m ow ląt, k tó ra  — choć m ale
jąca  — znaczn ie  obn iża  prze
ciętną.

W ygląda na to, że w  naszym 
pędzie  ku d łu g o w ie czn o śc i 
nie zam ierzam y zw o ln ić , ani 
tym  bardzie j się za trzym yw ać. 
W ym ien iana przez Pismo Św ię
te i w ie lu  naukow ców  liczba 
120 lat n ie jes t na jp raw do po 
dobn ie j g ran icą  naszych b io 
log icznych  m ożliw ości. G dy
by była, p rzyros t d ługośc i 
życ ia  pow in ien  zw aln iać, a nie 
zw a ln ia  — tw ie rdz i John W il- 
m oth. N ie jes t p rzypadkiem , 
że jako  kraj badań o b ra ł on 
Szwecję. 'Szw edzkie k ron ik i 
u rodz in  i zgonów  uchodzą za 
w yczerpu jące  i rzetelne. W y
n ika  z n ich, że nasze życie  
w yd łuża  się coraz szybcie j. 
P rzykładem  są s tu ła tkow ie . 
O kazu je  się, że p ierw szym  
„100-p rocen tow o udokum en to 
w anym ” s tu la tk iem  nie była, 
jak  dotąd sądzono. B ry ty jka  
zm arła  w  1943 roku, ale w łaś
nie Szwed, k tó ry  zm arł jeszcze 
w  1860 roku - Na następnego

trzeba by ło  czekać k ilkadz ie 
sią t lat, a potem , z każdą 
ko le jną  dekadą p rzybyw a ło  
ich w ięce j. W 1960 roku s tu 
la tk o w ie  n ie  b u d z il i  ju ż  
w Szwecji sensacji. R ekor
dziśc i dożyw a li w tedy 105, 
w  1980 r. — 108, a w  1990 r. — 
110 lat.

N ie ty lk o  w  Szw ecji, ale
i w  innnych  państw ach eu ro 
pe jsk ich  prze łom ow ym  rokiem  
okaza ł się rok 1970. W ówczas 
to  tem po p rzyros tu  m aksy
m alnej d ługośc i życ ia  u leg ło  
podw o jen iu . W cześnie j w yn o 
s iło  jeden rok na dw ie  dekady, 
po tem  — ponad  rok  na 
dekadę. I m nie j w ięce j tak jes t 
dzis ia j.

Wbrew obiegowej opinii, czosnek 
nie jest lekarstwem na podwyższo
ny poziom cholesterolu. Tak tw ier
dzi „Annals of Internal M edicine” . 
Z  13 przeprowadzonych dotychczas 
badań wynika, że skuteczność 
czosnkowej terapii jest porów ny
walna z placebo, czyli tabletką 
nie posiadającej właściwości lecz
niczych. W ynika z tego, że nie 
można zneutralizować wpływu go
lonki na stan naczyń krw ionoś
nych, doprawiając ją obficie czosn
kiem.

Inne badanie potw ierdziło nato
miast korzystny wpływ wina na nasze 
zdrowie. Osoby, które nie gardzą tym 
trunkiem, rzadziej umierają z powo
du chorób serca i nowotworów. Z 
w ieloletnich danych medycznych

John W ilm oth , py tany — 
jak i w iek w yznacza obecn ie  
g ran icę  naszych m oż liw oś 
ci — odpow iada : 138 lat. D o
daje też, że specjalnie nie dz iw iłby 
się, gdyby  jeszcze za jego  
życ ia  ktoś doczeka ł tak iego  
w ieku . N a jw iększe szanse ma 
b ia ła  m ieszanka E uropy lub 
Kanady, a lbo  też S tanów . D la
czego bia ła? Bo jak  w ykaza
ły  obse rw ac je  p row adzon e  
w USA, p rzyna leżność do ra
sy bia łe j jes t m nie j w ięcej 
rów n ie  korzystna, jak  p rzy 
na leżność do p łc i żeńskie j. 
B ia li m ężczyźni ży ją  tak sa
mo d ługo , jak  ko lo row e  ko
biety, różn ica  zaś w prze
w id y w a ln e j d łu g o ś c i ż yc ia  
m ię d zy  b ia ły m i k o b ie ta m i 
a kolorowym i mężczyznami prze
kracza 12 lat.

A ile lat żyli dawniej ludzie?

Otóż według Anthon’ego Smitha, 
szacunkowa długość życia na Wy
spach Brytyjskich wynosiła:

2000 lat temu — 22 lata,
w średniowieczu — 33 lata,
w 1850 roku — 40 lat,
a w 1990 roku — 50 lat.

dotyczących ponad 24 tys. Duńczy
ków wynika, że dobroczynny wpływ 
w ina widoczny jest nawet u alkoholi
ków. Przy porównywalnej ilości kon- 
sumowanego alkoholu pijący wino 
umierali na  te choroby rzadziej niż 
zw olennicy innych trunków.

Rady dla długowiecznych
•  Jeść chudo i mało.
•  Nie palić papierosów.
•  Nie stronić od wysiłku.
•  Nie przesadzać z liczbą potom

stwa.
•  Nie śpieszyć się z wydaniem 

potomstwa na świat.

(D w ie  o s ta tn ie  ra d y  d o ty c z ą  —  rz e c z  
ja s n a  —  k o b ie t) .

Jak walczyć z miażdżycą



PORADY

Dobra sylwetka — czyli
nowe zalecenia dietetyczne AHA

Koniec liczenia kalorii i choleste
rolu w pożywieniu. Lepiej skoncen
trować się na właściwym doborze 
najbardziej korzystnych dla zdro
wia produktów spożywczych. Tak 
twierdzi Amerykańskie Towarzy
stwo Kardiologiczne (AHA), które 
modyfikuje obowiązujące dotąd 
zalecenia dietetyczne.

Nie należy oczekiwać, że będzie
my mogli opychać się bez ograni
czeń ciastkami i tłustymi wędli
nami. Specjaliści rezygnują jedy
nie ze straszenia kaloriami i tłusz
czami zwierzęcymi. W zamian 
proponują wzbogacenie codzien
nego jadłospisu produktami najle
piej pochodzenia roślinnego, dzię
ki którym łatwiej komponować 
posiłki. Osoby przestrzegające 
tych zaleceń mogą osiągnąć du
że korzyści zdrowotne — znacz
nie zmniejszyć ryzyko zawału 
serca i udaru mózgu, uniknąć 
raka i osteoporozy — zapewnia 
prof. M. Stampfer z Uniwersy
tetu Harvarda.

Dotychczas mówiono, że nie 
więcej niż 30 proc. kalorii może 
pochodzić z tłuszczu (z tego naj
wyżej jedna trzecia ma przypadać 
na tłuszcze nasycone — pochodze
nia zwierzęcego). Źródłem 55-60 
proc. kalorii powinny być węglo
wodany, a pozostałe 30 proc. mogą 
stanowić białka. Trudno jednak 
liczyć zawarte w nich kalorie, 
nawet jeśli dokładnie podawane 
są na opakowaniach niektórych 
produktów spożywczych. Zamiast 
liczyć kalorie, wystarczy za
pamiętać, że należy przede 
wszystkim pięć razy dziennie 
spożywać warzywa i owoce (w su
mie ok. 1 kg), a sześć ra
zy dziennie produkty zbożowe 
(najlepiej z pełnego ziarna). 
Ale uwaga! Dietetycy wraz z kar
diologami doszli do wniosku, 
że do takiego menu warto wpro
wadzić tłuste ryby morskie 
(tuńczyk czy łosoś), które po
winny być spożywane dwa razy 
w tygodniu. Skłaniają do te
go liczne wyniki badań wskazu
jące, że zawarte w tłustych ry
bach morskich kwasy tłuszczo
we omega-3 korzystnie chronią

przed
ca.

miażdżycą i zawałem ser-

Codziennie można też zjeść 
Jedno jajko, co nie oznacza, że 
wolno objadać się jajecznicą na 
boczku. Decydujące znaczenie ma 
ilość cholesterolu, jaką spoży
wamy w ciągu całego dnia — nie 
powinno go być więcej niż 300 mg 
(jedynie osoby zagrożone zawa
łem serca powinny dawkę tę 
zmniejszyć do 200 mg). Wcześniej 
zalecano, by spożywać jedno jajko 
na tydzień. Dziś jest inaczej. Jedno 
jajko dziennie nie grozi jednak 
zawałem serca i niedokrwiennym 
udarem mózgu, ponieważ zawiera 
215 mg substancji tłuszczopodob- 
nej. Ważna więc jest całodzienna 
dieta, a nie poszczególne produkty 
spożywcze. Z  tego samego powodu 
należy spożywać jedynie chude 
mięso (najlepiej drób), a także 
odtłuszczone produkty mleczne. 
Korzystniejsze są też tłuszcze 
roślinne, ale nie powinno się 
spożywać margaryn twardych za
wierających kwasy tłuszczowe 
trans. Dlatego nie należy żywić 
się mającymi tzw. puste kalorie 
ciastkami, do wypieku których 
używane są tego rodzaje marga
ryny.

Nie ma tylko pewności, czy 
korzystniejsza dla zdrowia jest 
dieta niskotłuszczowa — dostar-

dzących z tłuszczu. Jest ona zale
cana przy leczeniu niedokrwiennej 
choroby serca. AHA twierdzi jed
nak, że w połączeniu ze zwiększo
nym spożyciem węglowodanów 
zmniejsza we krwi stężenie tzw. 
dobrego cholesterolu (HDL), który 
bardziej chroni przed zawałem 
serca niż niski poziom złego chole
sterolu (LDL).

Te zalecenia powinni wziąć 
sobie do serca Polacy, którzy — 
mimo poprawy zwyczajów żywie
nia — nadal zbyt dużo jedzą tłu 
szczów, a za mało białek i węglo
wodanów złożonych, w które obfi
tują zboża, warzywa korzeniowe
i bulwiaste, nasiona roślin strącz
kowych oraz owoce. Zalecane są 
poszczególne produkty zbożowe, 
będące -— obok warzyw i owoców — 
podstawą prawidłowego żywienia. 
Dieta bogata w węglowodany zło
żone zmniejsza ryzyko zawału 
serca oraz otyłości. Nie tyjemy od 
węglowodanów, ale od tłuszczów, 
które spożywamy razem z węglo
wodanami, bo człowiek łatwiej je 
magazynuje w organizmie.

Według AHA szczególnie trzeba 
zadbać o dobrą kompozycję śnia
dań. Pierwsze i drugie śniadanie są 
najważniejszymi posiłkami, które 
powinny dostarczać 35 proc. dzien
nego zapotrzebowania organizmu 
na energię. Nasz organizm wyko
rzystuje w nocy znaczne zapasy 
węglowodanów, w tym głównie 
glukozy, które muszą być już z sa
mego rana uzupełniane, abyśmy 
mieli w ciągu dnia więcej energii
i łatwość koncentracji, a także 
mogli być bardziej odporni na

czająca 15-20 proc. kalorii pocho- stresy.

Bóg stworzył cudowny świat

Norweskie fiordy
Norwegia — zwana Krainą Fiordów — posiada ich setki. Najsłyn

niejsze znajdują się na połudn iu. Wąski Lysefiord słynie z tego, że 
piętrzą się nad nim n a jw y ż s z e  urwiska —  tysiącmetrowy Kierag i niż
szy o 400 metrów, ale za to bardziej efektowny, Preikestolen. Warto 
dotrzeć niezbyt trudnym szlakiem na zawieszoną 600 metrów ponad 
fiordem norweską Kazalnicę (tak tłum aczy się nazwę Preikestolen). 
W idok, jaki rozpościera się z granitowego bloku, jakby w yciosa
nego ręką olbrzym a w regularny prostopadłościan, wart jest 
każdego w ysiłku (patrz fot. na str. 16).

Na zdjęciu: Zawieszone nad Lysefiorden urwisko Preikestolen ma ponad 
600 metrów



Uwaga — Czytelnicy!
Prenumerata 2001 — indywidualna

Aby miesięcznik „Rodzina” znalazł 
się bezpośrednio w Państwa domach, 
bez kłopotliwego poszukiwania go 
w kioskach „Ruchu” , w p ro w a 
dzam y od nowego roku 2001 
możliwość zamawiania naszego czaso
pisma w Instytucie Wydawniczym 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Warszawie, bez korzystania już 
z usług dystrybucyjnych przedsię
biorstwa „Ruch” .

Cena 1 egz. „Rodziny” w przyszłym 
roku nie ulega zmianie i wynosić bę
dzie 2 zł. (Uwaga: cena nie dotyczy 
duchowieństwa polskokatolickie- 
go).

O warunkach płatności po- 
informyjemy Szanownych 
Czytelników w następnych 
numerach „Rodziny”.

Od listopada br. przyjmujemy li
stowne zamówienia na prenumeratę 
miesięcznika „Rodzina”.

Prosimy zatem wypełnić czytelnie 
poniższy druk i wysłać go pod adre
sem: Instytut Wydawniczy im. A.F. Mo
drzewskiego, ul. Czardasza 18,02-169 
Warszawa (z dopiskiem na kopercie: 
Prenumerata 2001).

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI
Wydawca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Instytut Wydawniczy 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Redaguje Kolegium. Adres redakcji: 
ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa, 
tel. (22) 868-32-47. Cena prenumeraty 
rocznej: 24 zł. Redakcja nie zwraca tek
stów nie zamówionych i zastrzega so
bie prawo ich redagowania i skracania.

Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat” — 
Holding Sp. z o.o. Zam. 188/2000.

Wypełnij czytelnie — wytnij -  wyślij

INSTYTUT WYDAW NICZY 
im. A.F. Modrzewskiego 
ul. Czardasza 18 
02-169 Warszawa

Proszę o przysyłanie mi miesięcznika „Rodzina” w ilości egz. mie
sięcznie * (przez cały rok 2001) * (przez I półrocze roku 2001) *

Mój adres

( im ię  i nazw isko)

(kod  pocztow y  —  M ie jscow ość)

(ulica, n r dom u i n r  m ieszkania)

(w o jew ództw o)

Jednocześnie proszę o zachowanie moich danych osobowych 
ty lko  do w iadom ości Instytutu W ydawniczego.

Podpis 
czytelny

(im ię  i nazw isko)

niepotrzebne skreślić

Czcigodni Księża!
Istnieje możliwość zm iany ilo

ści otrzym ywanych egzempla
rzy „R odziny” . W tym celu 
uprzejm ie prosim y o w ype ł
nienie zamówienia i przesła
nie go pod adresem Inst. Wyd. 
im. A.F. Modrzewskiego.

Jeżeli nie otrzym am y nowego 
zamówienia, będziemy wysyłać 
dotychczasową ilość naszego 
miesięcznika.

Wypełnij czytelnie — wytnij — wyślij

INSTYTUT WYDAWNICZY 
im. A.F. Modrzewskiego 
ul. Czardasza 18 
02-169 Warszawa

Ks. prosi
(im ię  i  nazw isko)

o przysyłanie miesięcznika „Rodzina” w roku 2001 w ilo 
ści ........egzemplarzy.

M ó j adres
(kod  pocz tow y  —  M ie jscow ość)

(ulica, n r  dom u i n r m ieszkania)

(w o jew ództw o)

Podpis
czytelny

(im ię  i nazw isko)



Bóg stworzył cudowny świat


