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Chwytam się Ciebie rękoma drżącemi, S tw órz we wnętrznościach moich serce czyste,
Nie daj mi zginąć w ciemnościach bezbrzeżnych! N ie daj mi zginąć w ciemnościach bezbrzeżnych,

. . . Chryste, o Chrystel
rrocnem jest ztemia, a jam  prochem ziemt,
Lecz mnie nie strącaj z  bieli sza t swych śnieżnych —  Lucjan Rydel (1870-1918): Chryste, o Chryste! (fragment)



r

Ewangelia na Uroczystość Wszystkich Świętych 
Osiem Błogosławieństw

Osiem Błogosławieństw stano
wi wstęp do wygłoszonego przez Pa
na Jezusa tzw. Kazania na Gó
rze. Miejscem wygłoszenia błogo
sławieństw było jedno ze wzgórz 
znajdujących się 3 km na zachód od 
Kafarnaum. Zbawiciel swoje słowa 
kierował nie tylko do swoich uczniów, 
ale także do ludzi wszystkich cza
sów. Słowo „błogosławieni” pocho
dzi z dawnego przekładu ks. Jakuba 
Wujka, można je dziś zastąpić now
szym słowem „szczęśliwi” .

Zastanówmy się nad treścią Ośmiu 
Błogosławieństw. Stanowią one cen
ny materiał do refleksji nad wartością 
życia ludzkiego. Nikt nie został 
w nich pominięty. Są pociechą dla 
ubogich i pokrzywdzonych, a prze
strogą dla bogatych, i możnych tego 
świata. Jednym obiecują Królestwo 
Niebieskie, innym pocieszenie, jesz
cze innym — miłosierdzie lub tytuł 
synów Bożych.

„Jezus, widząc rzesze, wstąpił na 
górę i gdy usiadł, przystąpili ku 
Niemu uczniowie Jego. A Jezus 
nauczał, mówiąc:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albo
wiem ich jest Królestwo Niebieskie”.

„Ubodzy duchem” to nie tylko 
ludzie prości, ale także ci, którzy nie 
posiadają doczesnych bogactw i z ra
dością znoszą wszelkie niedo
statki; to ci także, którzy jeśli mają 
bogactwa, to nie są do nich przywią
zani uczuciowo, lecz pielęgnują 
zawsze duchowe ubóstwo. Ufają w 
dobroć Bożą. Słowo „w duchu” 
wskazuje, że akcentują oni swoje 
ubóstwo także wewnętrznie.

„Błogosławieni, którzy płaczą, al
bowiem oni będą pocieszeni”.

Płacz oznacza smutek tych, któ
rych nawiedzają niepowodzenia życio
we. To ludzie borykający się z trud
nościami przez całe życie. Chrystus 
budzi nadzieję, żęci, którzy płaczą, są 
smutni, utrudzeni — doczekają pocie
szenia od Boga.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni 
posiądą ziemię".

„Cisi” albo łagodni to ci, co bez 
szemrania znoszą przykrości; to

także ludzie cierpliwi, którzy panują 
nad gniewem, nie odpłacają złem 
za zło, nie są skorzy do złości. Za
chowują zgodę i pokój z bliźnimi, 
ponieważ ich grzechy i słabości 
przypominają im miłosierdzie i do
broć, jakich sami doznali od Boga. 
Przyobiecana im w 
nagrodę ziemia jest 
synonimem Królestwa 
Niebieskiego.

„Błogosławieni, któ
rzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, al
bowiem oni będą nasy
ceni".

Sp rawied I i wość j est 
synonimem świętości.
Polega na wypełnie
niu wszystkiego, co 
jest miłe Bogu i zgod
ne z Jego wolą. „Prag
nący i łaknący spra
wiedliwości” to ludzie, którzy tęsknią 
za prawdziwą świętością, za Bogiem 
samym.

„Błogosławieni miłosierni, albo
wiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Na miano miłosiernych zasłu
gują tylko ci, którzy wspierają ubo
gich i potrzebujących. Miłosier
nym jest również ten, który okazu
je współczucie dla innego człowie
ka, spiesząc mu z pomocą duchową 
i materialną. Ci, którzy praktykują 
miłosierdzie, sami również dostąpią 
miłosierdzia.

„Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą".

„Czystego serca" są nie tylko ci, 
którzy się nie splamili grzechami. 
Czystość serca zdaje się być syno
nimem szczerości, prostoty i cał
kowitego zaufania Bogu.

„Błogosła wieni pokój czyniący, albo
wiem synami Bożymi będą nazwani”.

„Pokój czyniący” to ci, którzy 
dokładają wszelkich starań, aby żyć 
zgodnie z bliźnimi. Idzie o ludzi, któ
rzy czynnie starają się w społeczeń
stwie zaprowadzić miłość i zgodę, są 
gotowi nawet ponosić ofiary dla 
zachowania pokoju. Nie wystarcza

mówić o pokoju, trzeba go również 
szerzyć i wprowadzać w życie. Na 
tym polega przedłużenie dzieła 
samego Jezusa Chrystusa, przyno
szącego pokój na ziemię i jednoczą
cego ziemię z niebem, czyli całą 
ludzkość z Bogiem.

„Błogosławieni, którzy prześlado
wania cierpią dla sprawiedliwości, 
albowiem ich jest Królestwo Niebie
skie. Błogosławieni jesteście, gdy 
wam złorzeczyć będą i prześladować 
was będą i ze względu na mnie wiele 
złego mówić będą kłamliwie przeciw 
wam”.

Ostatnie dwa błogosławieństwa 
dotyczą tych, którzy cierpią prześla
dowania z powodu dążenia do świę
tości. One to pozwalają choć w 
części rozwiązać problem cierpień i 
zła w świecie. One skłaniają do 
podejmowania największych wysił
ków i każą brać krzyż Chrystusa na 
własne ramiona. Ci, którzy z powodu 
uczciwego życia doznają prześlado
wań, stają się godnymi Królestwa 
Chrystusowego.

Radujcie się i cieszcie, albowiem 
zapłata wasza obfita jest w niebie- 
siech”.

Sam koniec błogosławieństw doty
czy w swej treści przede wszystkim 
apostołów i uczniów Pańskich. Oka
zuje się, że cierpienia, znoszenie 
prześladowań należy do apostolatu. 
Tylko za tę pracę apostolską, która 
przeplatana jest cierpieniami, czeka 
wielka nagroda.

Te i podobne wzniosłe refleksje 
niech nam towarzyszą nie tylko w 
uroczystość Wszystkich Świętych, 
ale przez cały listopad.

NASZA OKŁADKA:
Św. Maria Magdalena pokutująca na pustyni (fragment) — mai. Jean Baptiste  
Cam ille  C oro t (1796-1875)



Wiara w życie wieczne
Wiara w życie po śmierci, a więc 

w życie wieczne, jest bardzo sta
ra — tak stara jak świat. Można 
śmiało powiedzieć, że nie było na 
ziemi narodu, który nie wierzyłby 
w życie pozagrobowe, chociaż 
niekiedy błędnie to życie pojmo
wano.

Od najdawniejszych czasów cia
ła zmarłych nigdy nie były przed
miotem odrazy, które starano się 
wyrzucić lub pozostawić własne
mu losowi, ale zawsze otaczano je 
szacunkiem. Świadectwem tej wia
ry było również balsamowanie ciał 
po śmierci. Wierzono bowiem, że 
dusza tak długo będzie żyć wie
cznie, dopóki ciało nie ulegnie zni
szczeniu. W tym celu budowano 
sarkofagi, grobowce, piramidy, 
aby zabezpieczyć ciała zmarłych. 
Do grobu wstawiano pokarmy, 
broń, przedmioty codziennego 
użytku. Przed wiekami był na
wet zwyczaj, że zmarłemu mężo
wi towarzyszyła w drodze na tam
ten świat żona i służba. Innymi 
słowy, starano się o to, by ze 
zmarłym do grobu szło wszystko, 
co mu za życia ziemskiego słu
żyło.

Nie inaczej wypowiadali się 
w tym względzie wielcy myśliciele 
świata pogańskiego. Mędrzec grec
ki Sokrates (V wiek przed Chrystu
sem), gdy go przed śmiercią zapy
tano, jakie ma życzenie odnośnie 
do swego pogrzebu, powiedział: 
„Co? Chciecie mnie pogrzebać? 
Z ciałem możecie to zrobić... ale 
mnie nie pogrzebiecie!” Znakomity 
filozof i mówca starożytnego Rzy
mu, Cicero, napisał nawet dzieło 
„O nieśmiertelności duszy” . W in
nym zaś swoim dziele, stwierdza 
on z głęboką wnikliwością psycho
logiczną: „Sama natura przemawia 
za nieśmiertelnością duszy, bo 
przecież każdemu człowiekowi bar
dzo na tym zależy, co z nim będzie 
po śmierci... A nasi bohaterowie 
narodowi — gdy za ojczyznę umie
rali — czy nie myśleli o tym, że 
właśnie ta ich śmierć sprawi, że 
staną się nieśmiertelni” (Tusc. 1, 
16).

Objawienie Boże wielokrotnie 
mówi o przeznaczeniu człowieka 
do życia wiecznego, chociaż w ca
łej wyrazistości nauka ta przedsta
wiona jest dopiero w Nowym 
Testamencie. Chrystus powiedział:

Zycie doczesne człowieka jest trudną wędrówką i ciągłym poszukiwaniem Stwórcy

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, że zbliża się godzina... kiedy 
umarli usłyszą głos Syna Bożego 
i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak 
bowiem Ojciec ma żywot sam w so
bie, tak dał i Synowi, by miał żywot 
sam w sobie. I dał Mu władzę 
sądzenia, bo jest Synem Człowie
czym. Nie dziwcie się temu, gdyż 
nadchodzi godzina, kiedy wszyscy 
w grobach usłyszą głos Jego; i wyj
dą ci co dobrze czynili, by po
wstać do życia; a inni, którzy 
źle czynili, by powstać na sąd” 
(J 5, 25-29). Mówiąc o sądzie 
ostatecznym, Zbawiciel dodaje: 
„I odejdą ci (grzesznicy) na 
kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś 
do żywota wiecznego” (Mt 25, 
46).

Identycznie przedstawia się nau
ka Apostołów w tym względzie. 
Śmierć bowiem — jak uczy św. Pa
weł — nie jest bowiem końcem 
życia człowieka, gdyż „wyzwoleni

od grzechu, a oddani w służ
bę Bogu, macie pożytek w poświę
ceniu (duszy), a za cel żywot 
wieczny” (Rz 6, 22). Nadzieja 
osiągnięcia tego celu towarzy
szy wyznawcom Chrystusa przez 
całe doczesne życie. Nie zdziw
my się więc zachęcie Apostoła 
zawartej w słowach: „Abyśmy 
uspraw ied liw ien i łaską Jego 
(Chrystusa), stali się dziedzi
cami żywota wiecznego, które
go nadzieja wam przyświeca” 
(Tt 3, 7). W tym kontekście bar
dziej zrozumiałe stają się sło
wa Apostoła Narodów, skierowa
ne do społeczności kościelnej 
w Efezie, „aby dobrze czynili, 
bogacili się w dobre uczynki, 
byli hojn i i chętnie dz ie li
li się z innym i, gromadząc 
sobie skarb jako dobry funda
ment na przyszłość, aby dostą
pić żywota prawdziwego” (1 Tm 6, 
18-19).



Z życia naszego Kościoła
r  t

Święto patronalne w Żaganiu

Bp Wiesław Skotucki i ks. Stanisław Sławowczyk podczas uroczystej liturgii Mszy św.

Od wielu lat, w dniu 14 września 
parafia polskokatolicka pw. Pod
wyższenia Krzyża św. w Żaganiu 
obchodzi swoje święto patronalne. 
W tym dniu odprawiana jest uro
czysta liturgia Mszy św., koncele
browana przez wielu kapłanów; 
I jest to okazja do modlitewnego 
spotkania, podczas którego dzię
kujemy Bogu za wszelkie łaski 
otrzymane w minionym roku oraz 
polecamy Bożemu Miłosierdziu 
dusze naszych zmarłych.

Tegorocznej uroczystości, która 
przypadła w piątek, przewodniczył 
Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, 
bp Wiesław Skołucki. Obecni byli 
także kapłani, którzy przyjęli za
proszenie oraz przedstawiciele in
nych Kościołów chrześcijańskich, 
zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. Podczas uroczy
stości wielu wiernych przystąpiło 
do sakramentu spowiedzi św. Na
bożeństwo pokutne odpraw ił 
ks. Leszek Pietrzak z Wrocła
wia, natomiast Mszę św. odpra
wili: bp Wiesław Skołucki, któ
ry przewodniczył Eucharystii, 
ks. dziekan Wacław Goździew- 
ski z Żar, ks. Leszek Pietrzak 
z Wrocławia, ks. Stanisław Sta- 
wowczyk, proboszcz parafii pol-

skokatolickiej w Żaganiu i Zielonej 
Górze.

Podczas Mszy św. został udzie
lony sakrament bierzmowania. Po 
Ewangelii, Ksiądz Proboszcz przed
stawił Księdzu Biskupowi kandy
datów do bierzmowania. Po kaza
niu, które wygłosił Pasterz Die
cezji, wszyscy księża modlili się

o dary Ducha Świętego, a Ksiądz 
Biskup odmówił modlitwę nad bierz
mowanymi. Następnie każdy z kan
dydatów wraz ze swoim świadkiem 
w wielkim skupieniu podchodził 
do Księdza Biskupa, który udzie
lał sakramentu bierzmowania.

Komunię św. nowo bierzmowani 
przyjęli pod dwiema postaciami:

„Misja Biskupa Rzymu dziś i jutro”
W dniach 16-17 października 2001 roku odbyło się w Ol

sztynie seminarium naukowe natemat „Misja Biskupa Rzy
mu dziś i jutro (por. Utu unum sint) . Seminarium zostało 
zorganizowane przez WydziałTeologii Uniwersytetu War
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sekcję Starokatolicką 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wy- 
działTeologiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra
kowie. Seminarium było „próbą określenia stanowiska 
wobec urzędu Biskupa Rzymu” .

Wygłoszone referaty były „próbą odnajdywania pełniej
szej jedności chrześcijańskiej” . Z tej perspektywy na szcze
gólną uwagę zasługuje referat prof. dra Ursa von Arxa, 
dziekana Wydziału Chrześcijańskokatolickiego Uniwersy
tetu w Bernie, który podkreślał, że „Biskup Rzymu jest 
Pierwszym Odpowiedzialnym — zatem primus inter pa
res— za powszechną wspólnotę Kościołów lokalnych. Jed
nak mówienie o primus inter pares nie może być pustą for
mułką (jak to przeważnie bywa z wypowiedziami starokato
lickimi), lecz musi być skonkretyzowane w prawie kościel
nym. Czy jednak Biskup Rzymu—jako Pierwszy Odpowie
dzialny za powszechną wspólnotę Kościołów lokalnych — 
nie jest czymś więcej niż primus inter pares, a miano

wicie unicus sine paribus. W starym Kościele różnie uza
sadniano pierwszą pozycję (= prymat) Biskupa Rzymu 
(Rzym jest miastem cesarskim, posiada groby obu Aposto
łów Piotra i Pawła, Biskup Rzymu jest jednoosobowym na
stępcą Piotra). Wyrażenie „prymat" koniecznie należy spre
cyzować” .

Stosunek teologii starokatolickiej do prymatu o nie
omylności papieża był rozważany na szerszym tle sytuac
ji intelektualnej XIX wieku. Dogmaty papieskie zosta
ły ogłoszone w okresie, gdy w Niemczech toczył się spór 
teologiczny pomiędzy respektującymi współczesne meto
dy naukowe teologami uniwersyteckimi a teologami neo- 
scholastycznymi i wykładowcami seminariówduchownych. 
Stąd częste kontrowersje między rzymską szkołą teolo
giczną a uniwersytecką teologią niemiecką. Na uniwer
sytetach niemieckich dominowała wówczas teologia 
oparta na źródłach historycznych, korzystająca z kry
tycznej metody naukowej. Wielu teologów uprawiało 
np historię dogmatów, co wywoływało krytykę w kołach 
konserwatywnych. Do najwybitniejszych wówczas teolo
gów niemieckich należał ks. prof. Ignacy von Dollinger 
(1799-1890), któremu sławę przyniosły badania na polu



Chleba i wina. Po Mszy św. odpra
wiono nabożeństwo z wystawie
niem Najświętszego Sakramentu 
odśpiewano Te Deum. Na zakoń

czenie Ksiądz Biskup pobłogosła
wił Najświętszym Sakramentem 
wszystkich uczestników uroczy
stości, a nowo bierzmowani po
dziękowali Księdzu Biskupowi za 
jdzielenie sakramentu bierzmo
wania, oraz wręczyli bukiet róż 
ako dowód wdzięczności za przy- 
ęty sakrament dojrzałości chrze
ścijańskiej.

Na zakończenie uroczystości 
proboszcz parafii, ks. Stanisław 
Stawowczyk podziękował Bogu za 
colejną rocznicę Patronalnego Świę-
a. Wyrazy wdzięczności przekazał

na ręce Ordynariusza Diecezji 
Wrocławskiej, bpa Wiesława Sko- 
łuckiego, który bardzo chętnie 
przyjeżdża do Żagania, zwłaszcza 
14 września. Podziękowanie skie
rowane zostało do Braci w kapłań
stwie, którzy wspólnie celebrowali 
Mszę św., oraz dla przedstawicie
li Polskiej Rady Ekumenicznej 
w osobach: ks. Włodzimierz Świry- 
dziuk z Kościoła Chrześcijan Ba
ptystów w Zielonej Górze, ks. Da
riusz Lik z Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w Zielonej Gó
rze, ks. Andrzej Dyczek z Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Ża
rach. Nie mogło zabraknąć podzię
kowań wszystkim wiernym, szcze
gólnie gościom, w tym parafianom

z Żar, którzy chętnie przyjeżdża
ją do naszej parafii. Wszystkim, 
którzy zechcieli wspólnie się mod
lić i spotkać, jeszcze raz skła
dam tą drogą serdeczne Bóg za
płać.

Wyrazem wdzięczności było za
proszenie przez Księdza Probo
szcza wszystkich uczestników uro
czystości na „kawę-herbatę” oraz 
ciastko. Spotkanie to miało miejsce 
w ogrodzie, wśród zieleni kończą
cego się lata. Wraz z wiernymi 
duchowni różnych Kościołów mogli 
spotkać się, porozmawiać i cieszyć 
się wzajemną obecnością.

Szczęść Boże 
Ks. Stanisław Stawowczyk

Wszyscy księża modlili się o dary Ducha Świętego, 
Wierni podczas uroczystości patronalnej w Żaganiu a Ksiądz Biskup odmówił modlitwę nad bierzmowanymi

listorii; należał on do przeciwników centralizmu papie
skiego, nic więc dziwnego, iż odrzucił dogmaty papie
skie, podobnie jak wielu innych znakomitych teolo
gów.

Stanowisko starokatolickie na temat prymatu i nieomyl
ności papieża przedstawili także: dr Marek Ambroży i dr Bo- 
ys Przedpełski. Na uwagę zasługuje bardzo interesujący 
artykuł prof. dra hab. Janusza Jasińskiego pt.: „Początek 
ostrego konfliktu monarchii pruskiej z Kościołem katolic- 
cim a kwestia braniewskich starokatolików (1870-1872)” .

Uczestnicy tegorocznego seminarium naukowego otrzy- 
nali publikację, w której zostały zamieszczone materiały 
: poprzedniego seminarium naukowego na temat „Biskup 
=ranciszek Hodur (1866-1953). Życie — dokonania — zna
czenie” . Seminarium odbyło się w dniach 1-2 marca 2000 ro- 
<u w Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur
skiego w Olsztynie i było międzywyznaniowym spotkaniem 
listoryków i teologów zainteresowanych osobą bpa Fran
ciszka Hodura, starokatolicyzmem i Kościołem Polsko- 
(atolickim. We wprowadzeniu do tej publikacji czytamy: 
.Wydaje się, iż dzięki seminarium naukowemu, został po
stawiony pierwszy krok we właściwym kierunku. Podczas 
spotkania mówiono otwarcie, szczerze i nieobraźliwie 
nie tylko o życiu bpa Franciszka Hodura, ale i o skom- 
Dlikowanych, wzajemnych relacjach jego Kościoła i Ko
ścioła Rzymskokatolickiego. Nie powtarzano dawnych 
Dskarżeń, szukano historycznej prawdy i właściwego

chrześcijańskiego języka dla jej wyrażenia. Jest cha
rakterystyczne, że członkowie Kościoła Polskokatolickie- 
go nie przypisują bpowi Franciszkowi Hodurowi szcze
gólnych objawień, a jego pismom natchnionego, w sen
sie teologicznym, znaczenia. Traktują go jako wybitnego, 
kościelnego Przywódcę i Pasterza” .

W publikacji tej zamieszczono referaty: bpa prof. dra 
hab. Wiktora Wysoczańskiego pt. „Dyplomacja polska 
wobec biskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie mię
dzywojennym” , bpa dra Kazimierza J. Grotnika pt. „Fran
ciszek Hodur Ośrodek w Scranton — konsekracja” , 
ks. prof. dra hab. Zdzisława Kijasa pt. „Franciszek Ho
dur. Lata seminaryjne. Rys sylwetki na podstawie 
dokumentów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako
wie” , prof. dr hab. Hieronima Kubiaka pt. „Franci
szek Hodur — szkic biogramu” oraz wiele innych, inte
resujących referatów.

Wszystkich zainteresowanych tą publikacją informu
jemy, że można ją kupić na Wydziale Teologii UWM w Ol
sztynie.

Zamówienie prosimy kierować na adres:

Wydział Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

11-041 Olsztyn, 
ul. S. kard. Hozjusza 15



Życie jest tylko ci
Świadomość śmierci, przemijania 

uzmysławia nam, jak cenna jest każ
da chwila życia; zmusza nas do do
brego wykorzystania danego nam cza
su, do poszukiwania takich celów w ży
ciu, które pozwolą nam przekroczyć 
rzeczywistość ziemską i osiągnąć 
w przyszłości życie wieczne. Szuka
my sensu naszego życia i śmierci. 
Przy takich rozważaniach widzimy 
wyraźnie, że wraz z zakończeniem 
naszego pielgrzymowania, skończy się 
możliwość kształtowania własnego 
życia i pracowania — dzięki łasce 
Bożej — nad własnym zbawieniem.

Św. Pawełnaucza: „przez jednego czło
wieka grzech wszedł na świat, a przez 
grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 
przeszła na wszystkich ludzi, ponie
waż wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). 
Od tego czasu wszyscy ludzie „umie
rają w Adamie” (1 Kor 15, 22). A więc 
śm ierć jest od samego początku jed nym 
ze składników historii człowieka; jest 
źródłem tragizmu naszego położenia.

W takiej sytuacji jedyną naszą 
nadzieją jest Jezus-Chrystus, który 
przyjął śmiertelne ciało i „uniżył 
samego siebie stawszy się posłusz
nym aż do śmierci — i to śmierci 
krzyżowej” (Flp 2, 8), aby nas uwol
nić z mocy śmierci. Jezus Chrystus 
umarł „za nasze grzechy” (1 Kor 15, 
3) i w ten sposób pojednał nas 
z Bogiem: „zostaliśmy pojednani 
z Bogiem przez śmierć jego Syna” 
(Rz 5,10). Teraz możemy oczekiwać 
„spełnienia obietnic” (Hbr 9, 15). 
Śmierć utraciła swoją moc: „Gdzież 
jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? 
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 
A żądłem śmierci jest grzech, a mocą 
grzechu jest zakon, ale Bogu niech 
będą dzięki, który daje nam zwycię
stwo przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa” (1 Kor 15, 55-57). Dla
tego ten, kto wierzy, przeszedł już ze 
śmierci do życia. „Zaprawdę, zapraw
dę, powiadam wam: Kto słucha 
słowa mego i wierzy w Tego, który 
Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 
idzie na sąd, lecz ze śmierci prze
szedł do życia” (J 5, 24).

W Ewangelii św. Marka czytamy, 
że Bóg „nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych” (Mk 12, 27). Stąd — 
nawiązując do pojęć żydowskich — 
mówi się o przyjęciu zmarłych na 
łono Abrahama, czy do raju (por. Łk 
23,43). A Jezus Chrystus naucza: „Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy 
we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 
25-26). Jezus powiada, że i my będzie
my tam, gdzie On jest: „W domu Ojca

iem, tchnieniem

Chrystus z Sądu Ostatecznego, 
(1130-1135)

mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam miej
sce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem” (J 14, 2-3).

Człowiek pragnie nieśmiertelności 
i życia wiecznego, ale może to uczy
nić tylko Ten, który jest źródłem 
i pełnią życia. W Nim — dzięki naszej 
wierze, nadziei i miłości — rozpoczy
na się życie wieczne, które swoją peł
nię znajduje w oglądaniu Boga „twa
rzą w twarz” (1 Kor 13, 12). To spot
kanie z Bogiem po śmierci oznacza 
dla człowieka sąd. „Wszyscy bowiem 
musimy stanąć przed trybunałem Chry
stusa, aby każdy otrzymał zapłatę za 
uczynki dokonane w ciele, złe lub 
dobre” (2 Kor 5, 10). Św. Augustyn, 
a także św. Tomasz z Akwinu twier
dzili, iż ten sąd jest procesem we
wnętrznym, duchowym. Gdy staniemy 
przed absolutną Prawdą, wówczas poj
miemy całą prawdę o naszym życiu. 
Zrozumiemy, co zrobiliśmy dobrze, 
a co źle. I ten sąd zdecyduje o tym, 
czy wejdziemy do życiaz Bogiem, czy 
też nie.

Kościół od samego początku mod
lił się za zmarłych. Dawał w ten spo
sób wyraz swemu przekonaniu
o pośmiertnych losach człowieka. 
Świadectwa tej praktyki odnajdu
jemy już w starochrześcijańskich 
katakumbach, a ma ona także dziś 
stałe miejsce w życiu Kościoła. Bez 
przekonania o życiu po śmierci cała 
ta praktyka straciłaby swój sens. Na 
podstawie tego praktycznego prze-

nicością (Ps 39,5)
kazu wiary umocniło się w Kościele 
przekonanie, że śmierć oznacza roz
dział duszy i ciała. Ciało niszczeje, 
a dusza człowieka umierającego 
w stanie łaski zostaje przyjęta do wie
kuistej wspólnoty z Bogiem.

Pismo Święte opisuje życie wieczne 
we wspólnocie z Bogiem; jest to stan 
doskonałej szczęśliwości. Tę wiekui
stą wspólnotę człowiekaz Bogiem, Apo
kalipsa tak opisuje: „Dlatego zbawie
ni są przed tronem Boga i w Jego świą
tyni cześć Mu oddają we dnie i w no
cy. A Zasiadający na tronie rozciąg
nie namiot nad nami. Nie będą jużłak- 
nąć ani nie będą już pragnąć, i nie 
porazi ich słońce ani żaden upał, bo 
paść ich będzie Baranek, który jest 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do 
źródła wód życia: i każdą łzę otrze 
Bóg z ich oczu” (Ap 7,15-17). Prze
bywanie w obecności Boga da ludziom 
udział w szczęściu Boga, jest dosko
nałym dopełnieniem naszego obecnego 
trwania przez łaskę w Chrystusie 
i w Duchu Świętym. Jednak pamiętajmy
0 tym, że nie potrafimy wyobrazić so
bie i wyrazić w naszych pojęciach 
tego, czego „ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

W tekście pt. „Nau ka o rzeczach osta
tecznych”, przyjętym przez komisję sta- 
rokatolicko-prawosławną, czytamy: 
„Chrześcijanin niedlategodąży do przy
szłości, jakoby przepojony był niechę
cią do tego świata, przeciwnie, swoją 
działalnością w świecie daje on świa
dectwo miłości Boga; ponadto jednak 
dąży on do tego, by cieszyć się czymś 
jeszcze większym: ,ale i my sami, któ
rzy już posiadamy pierwsze dary Ducha,
1 my równ ież całą istotą swoją wzdycha
my, oczekując przybrania za synów — 
odkupienia naszego ciała’ (Rz 8,23).
,Nie żalimy się na to, co obecne, ale dą
żymy do tego, co większe’ (Jan Chryzo- 
stom,Hom.14,6doRzym;MPG60,531). 
Dla chrześcijan śmierć zatraca swą po
tworną maskę. Dla nich jest ona przej
ściem z przemijalności do nieprzemijal
ności. Dzień śmierci męczenników i świę
tych obchodzony jest w Kościele uroczy
ście jako dzień ich narodzin do innego 
życia.

(...) Przez ponowne przyjście Chrystu
sa spełń i się nasza codzien na mod I itew- 
na prośba o przyjście Jego Królestwa,
o czym świadczy Objawienie św. Jana: 
,l ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, 
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia prze
minęły (...), a śmierci już odtąd nie bę
dzie (...). I rzekł Zasiadający na tronie: 
Oto czynię wszystko nowe’ (Ap 21,1 -5)” .



Problemy naszych czasów

Samotność starszego człowieka
We współczesnym świecie, 

a w ięc także i w Polsce, wzrasta 
w szybkim tempie liczba ludzi 
w podeszłym wieku. Obecnie sta
nowią oni ponad 13 procent ogó
łu  ludności i w miarę upływu 
lat liczba ta stale będzie wzra
stać (tak przewidują dem ografo
wie).

W iele kobiet dożywa późnie j
szego wieku niż ich mężowie, co 
powoduje ich sam otność w naj
trudnie jszym  okresie życia. Licz
bę osam otnionych małżonków 
zwiększa też poważnie rozbicie 
w ielu rodzin. Czy jednak sa
motna starość musi być przykra 
i uciążliwa dla otoczenia? I — co 
najważniejsze — czy musi być 
naprawdę samotna?

Przeobrażenia społeczne po
wodują, że rodzina średniego 
pokolenia w coraz mniejszym 
stopn iu  stanow i op iekuńcze 
oparcie dla osób najbliższych 
będących w starszym wieku. 
Może natomiast, a wręcz po
w inna — dawać im oparcie em o
cjonalne, bliską serdeczną obec
ność, która jest w ięcej warta 
niż pomoc finansowa. Solidar
ność rodzinna, wzajemne po
w inności i uprawnienia nie 
wynika ją  obecnie z samego ty l
ko przynależenia do rodziny 
i zajmowanej w niej pozycji, 
lecz często opierają się na 
osobistym  układzie stosunków 
m iędzy poszczególnym i człon
kami rodziny.

Dla starszego człow ieka duże 
znaczenie mają układy rodzinne. 
Łączy się to ze wzrastającą z w ie
kiem psychiczną potrzebą odbie
rania dowodów czułości, zainte
resowania i zwykłej sympatii. 
Wzrasta w ięc znaczenie więzi 
rodzinnych, chociaż — z drugie j 
s trony — osoby starsze pragną 
być niezależne. Potrzeby te mają 
szansę urzeczywistnienia, wszyst
ko bowiem zależy od wzaje
mnych relacji rodzinnych Starsi

ludzie z reguły deklaru ją chęć 
oddzielnego zamieszkania, ale 
blisko swych dzieci. Także 
i pokolenie średnie chętniej 
akceptuje taki rozdział członków 
rodziny. W spólne mieszkanie bo
w iem — m imo nie jednokrotn ie  
szczerych chęci i najlepszych in
tencji — nie gwarantuje najlep
szej p la tfo rm y do 
zachowania dob
rych, wzajemnych 
stosunków. War
to przypomnieć, 
że inne są po
trzeby w zakre
sie codziennego try
bu życia ludzi 
średniego poko
lenia i ich dzieci, 
a inne — osób star
szych. Powstają 
w ięc kon flik ty  i in
ne negatywne zja
wiska w rodzi
nach tró jpokolen io- 
wych, m iędzy in
nymi wówczas, gdy 
od „dziadków” ocze
kuje się i wymaga 
sprawowania fun 
kcji wychowaw- 
wczych. Osoby w 
starszym wieku ma
ją prawo do odpoczynku po ak
tywnym  życiu, należnego im także 
ze względu na nadwątlone siły 
fizyczne. Wprawdzie poczucie, że 
są potrzebni i że mogą pomagać 
rodzinie, a w ięc dzieciom  i w nu
kom, sprawia im w ielką przyjem 
ność, jednak ich synow ie i có r
ki pow inni pam iętać przy tym
o szybszym męczeniu się starsze
go organizmu, o konieczności 
spokoju, ciszy i wypoczynku.

Średnie pokolenie przejmuje 
w tej fazie życia rodziny obow ią
zek strony tzw. dającej względem 
rodziców. Nie zawsze jednak tak 
jest. Często bowiem średnie 
pokolenie „c iągn ie” od starych 
rodziców  wszystko co może, 
łącznie z pieniędzmi.

W trosce o zapewnienie na
szym starym rodzicom  pogodnej 
starości trzeba pam iętać o ich 
wzm ożonych potrzebach uczu
ciow ych, a nie przeciążać nad
m iernie obowiązkam i dom owym i 
i — choć dającym ogrom nie 
w iele dum y i satysfakcji — 
wychowaniem  wnuków. O tocze

nie szacunkiem i m iłością na
szych starych rodziców, przy 
jednoczesnym  um ożliw ieniu im 
prowadzenia odrębnego życia, 
um ożliw i im czerpanie zadowo
lenia z w łasnych osiągnięć i 
dobrze spełnionych obow iązków 
w życiu. A poza tym  — co jest 
również bardzo ważne — niech 
wnukowie, nawet najmłodsi, w czę
stych kontaktach z dziadkami uczą 
się nie ty lko  m iłości, ale i sza
cunku dla babci i dziadka ze 
względu na ich w iek. Tak być po
winno — i tak być może. Wychowa
nie pow inno bowiem opierać 
się przede wszystkim  na prak
tyce, w  przeciwnym  przypadku 
nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów.



Dialog z Kościołem Rzymsko
Przywrócenie jedności wśród chrześcijan jest 

ważnym zadaniem dla uczniów naszego Pana, który 
założył jeden Kościół. Brak jedności sprzeciw ia się 
woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla świata. Dialog 
z Kościołem rzym skokatolickim  rozpoczął się stosun
kowo późno, dopiero po Soborze W atykańskim  II 
(1962-1965), na którym  przyjęto Dekret o ekumeniz
mie. W dekrecie tym  i w innych dokum entach Soboru 
W atykańskiego II w idać zmianę w nastawieniu Koś
cioła rzym skokatolickiego do dialogu ekumenicznego.

Bp Urs KLiry tak pisał na temat stosunku starokato
lików  do Kościoła rzym skokatolickiego: „Od ekume
nicznego otwarcia się Kościoła rzym skokatolickiego 
po II Soborze W atykańskim  zm ien ił się jego stosunek 
do Kościoła starokato lickiego. W Holandii, N ie
mczech, Austrii i Szwajcarii u tworzono — najczęściej 
z in ic ja tyw y biskupów rzym skokatolickich — komisje 
do spraw dialogu, które intensywnie pracują. We 
wrześniu 1968 r. odbyła się w Zurychu M iędzynaro
dowa Konferencja Teologów S tarokatolickich , pod
czas której s tarokato liccy członkow ie kom isji do 
spraw dialogu i inni teologow ie wypow iedzieli się za 
dalszym prowadzeniem rozmów z Kościołem rzym
skokato lickim . S tw ierdzono, że dzieli nas z Kościołem 
rzym skokatolickim  ,niewiele, lecz m imo to w iele’ (non  
multa, sed m ultum ). Przede wszystkim  dzielą nas 
dogm aty z 1870 r. dotyczące papieża. Pewne trud 
ności stwarzają również rzym skokatolickie dogmaty 
m aryjne z 1854 r. i 1950 roku. Istnieją jeszcze inne 
problem y, takie jak stosunek Pisma Świętego do Tra- 
dycji, nauka o łasce i zbawieniu, pewne fo rm y pobo
żności ludowej, których nie możemy przyjąć, a które 
trzeba gruntow nie rozważyć. Nasi rzym skokatoliccy 
partnerzy dialogu, którzy wykazują dużo zrozum ienia 
dla naszego starokato lickiego stanowiska, skierowali 
do Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan w Rzy
mie pytanie, czy można ustosunkować się do Kościoła 
s tarokato lickiego analogicznie, jak II Sobór W atykań
ski do Kościoła prawosławnego. Poruszono przy tym 
problem , czy i w jakim  zakresie możliwe jest przyw ró
cenie com m unio in sacris  pomiędzy Kościołem rzym
skokatolickim a Kościołem starokatolickim. Odpowiedzi 
na te pytania jeszcze nie otrzym aliśm y, lecz według 
wszelkich danych istnieje nadzieja, że Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan da pozytywną odpowiedź.

W takiej sytuacji nie może być dla nas rzeczą obo
jętną, jakie stanow isko wobec tych dążności zajmuje 
Kośció ł prawosławny. N iektórzy teo logow ie prawo
sławni do niedawna jeszcze tw ierdzili, że można by 
przyznać papieżowi ju rysdykcję  uniwersalną oraz 
nieom ylność w sprawach nauki, ale ty lko  w ramach 
Kościo ła ka to lickiego na Zachodzie, natom iast nie 
stosow ałoby się to  do Kościoła prawosławnego na 
Wschodzie. Takie sform ułowanie m ocno nas zanie
poko iło  i jest mało prawdopodobne, żeby zostało przy
jęte przez Rzym. D latego byłem szczególnie wdzię

Jednomyślnie wyznajemy, że fundamentem Kościoła jest Jezus 
Chrystus, jedyny Pan Kościoła. Wszystko to, co pochodzi od 
Chrystusa — poprzez Apostołów i Tradycję niepodzielonego  
Kościoła, poświadczoną przez Ojców — należy do jednego Kościoła

czny, gdy w czasie mojej w izyty w Patriarchacie 
prawosławnym w Bułgarii i Serbii, jesienią 1968 r., 
usłyszałem z ust jednego z m oich rozm ówców pra
wosławnych, że takie stanow isko reprezentują ty lko  
n iektórzy teo logow ie prawosławni. S tanowisko to jest 
bowiem nie do przyjęcia dla Kościoła prawosławnego, 
ponieważ jest zaprzeczeniem podstawowej zasady 
autokefa lii Kościo łów  krajowych i starokościelnego 
ustroju episkopalno-synodalnego. Z drugiej strony 
ucieszyła nas op in ia  innego teologa prawosławnego, 
że zbliżenie Kościoła prawosławnego i Kościoła sta
rokato lickiego w zm ocniłoby w obecnej sytuacji 
sprzeciw wobec papieskich roszczeń do prymatu. 
W każdym razie możemy ośw iadczyć, że jeśli chodzi
o wym ienione wyżej problem y, a przede wszystkim
0 stanow isko papieża, nie zamierzamy odstąpić od 
pozycji, przyjętej przez naszych o jców  w 1870 r.” .

Wydaje się, że problem  dogm atów  papieskich — 
próby szukania takiego sposobu sprawowania po
sługi biskupa Rzymu, który by łby zrozum iały i akcep
towany przez wszystkich chrześcijan — będzie 
ważnym problemem dialogu ekum enicznego w naj
bliższych latach. W ysiłki zmierzające do przywrócenia 
kościelnej jedności rozbijają się m.in. o problem y 
związane z urzędem kościelnym. Kwestie w iary 
(np. problem y chrysto log ii, nauki o T ró jcy Świętej
1 zbawieniu) nie wywołują ty lu  kontrowersji, jak pro-

katolickim
blem urzędu. Patrząc na te prob lem y w szerszym kon
tekście, można powiedzieć, iż wypowiedzi o urzędzie, 
także urzędzie biskupa Rzymu zależą od tego, co Koś
cio ły myślą o Piśmie Świętym i Tradycji. Istnieje wśród 
teo logów  silne przekonanie, iż wspólne, jednom yślne 
rozum ienie urzędu byłoby najlepszym wyrazem 
wspólnego świadectwa wiary.

W d ia logu ekum enicznym , Kościoły s tarokato lick ie  
podkreślają szczególną rolę orzeczeń starego Koś
cio ła o urzędzie aposto lsko-b iskupim . D ialog na ten 
temat wymaga ogólnochrześcijańskie j p latform y, jaką 
stanow iłyby starokościelne orzeczenia. Nie może być 
tak, iż każdy Kośció ł lokalny, pow ołu jąc się na Pismo 
Święte, ogłasza swoje rozum ienie urzędu w swojej 
obecnej strukturze i w yznaniowo-teologicznej in ter
pretacji, jako prawdziwy, kom pletny i jedynie wyma
gany przez Nowy Testament. Bp Urs Kury powiada, 
że Kościo ły lokalne nie mogą tw ierdzić, iż „w podzie lo
nych Kościołach siłą rzeczy może istnieć zawsze ty lko  
podzielony, n iekom ple tny urząd i na skutek tego roz
wiązanie problemu polega na tym, że podzielone Ko
ścio ły przekazują sobie nawzajem swoje odrębne 
części jednego urzędu przez akt pojednania, na przy
kład za pomocą wzajemnego nakładania rąk, aby w ten 
sposób przyw rócić jeden urząd, zestawiając go nieja
ko z różnych części składowych. Ta próba wzajemnej 
penetracji istn ie jących urzędów i koncepcji urzędu 
musi przy obecnym stanie rzeczy prowadzić prosto do 
tego, że w takim  akcie wzajemnego przekazywania so
bie urzędu przez nakładanie rąk, każdy Kośció ł czę
ściowy będzie inaczej rozum iał to nakładanie rąk” .

Zdaniem starokatolików , istnieje m ożliwość poro
zum ienia w sprawie prym atu papieża, ale musi ono 
wynikać z tradycji zawartej w orzeczeniach niepodzie
lonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. S tarokato licy 
rozważają prym at papieski w szerszym kontekście 
eklezjo log ii starokato lickie j; istoty i funkc ji urzędu 
nauczycie lskiego w Kościele. Jeśli chcem y zrozum ieć 
stanow isko starokato lickie  wobec prym atu papie
skiego, m usimy cofnąć się do Kościoła obu w ie lkich 
aposto łów  Piotra i Pawła; przypom nieć starokościelne 
rozum ienie urzędu w Kościele.

Ks. prof. Dóllinger uważał, że urząd i posługa 
papieża — podobnie jak posługa Piotra — to przede 
wszystkim znak jedności Kościoła. Tw ierdził, że roz
ważając problem  urzędu biskupa Rzymu, należy 
odwołać się do starokościelnej tradycji pierwszego 
tysiąclecia; s truktura  soborowa Kościoła w inna być 
wzm ocniona posługą urzędu jedności, przyjętą w dia
logu ekumenicznym przez wszystkich chrześcijan.

Istotną rolę w określeniu podstaw starokatolicyzm u 
spełnia Deklaracja Utrechcka Biskupów S tarokato lic
kich z 24 września 1889 roku, w której m.in. czytamy: 
„O drzucam y watykańskie dekre tyz 18 lipca 1870 roku
o nieom ylności i uniwersalnej ju rysdykc ji papieża 
rzym skiego, gdyż sto ją one w sprzeczności z wiarą

starego Kościoła i niszczy starokoście lny ustrój. Nie 
przeszkadza nam to jednak w uznaniu historycznego 
prymatu, tak jak kilka soborów ekum enicznych i O j
cow ie starego Kościoła przyznawali b iskupowi 
Rzymu, jako prim us in te r pares za zgodą całego Koś
cio ła pierwszego tys iąclecia” .

W dniach od 8 do 13 września 1969 roku odbyła się 
XII M iędzynarodowa Konferencja Teologów  Staroka
to lick ich  w Bonn, na której przyjęto Tezy dotyczące  
prym atu. S tarokato licy wyjaśniają tu i in terpretują 
tekst dotyczący uznania h istorycznego prymatu 
papieża, zawarty w Deklaracji U trechckiej z 1889 r., 
a także określają w jakim  znaczeniu Kościoły staro
kato lick ie  używają wyrażenia „h is toryczny prym at” . 
„(...) Sobór W atykański I (...) zdogm atyzował autory
tet, którego nie da się uzasadnić Pismem Świętym 
i Tradycją. Dopiero w najnowszym  rozwoju, um ożli
w ionym  przez Sobór W atykański II, teo log ia rzym sko
kato licka także czyni próby sform ułowania funkcji 
prym atu, co n iewątpliw ie jest przedsięwzięciem poży
tecznym dla Kościoła. O dpow iednio do funkcji, którą 
według św iadectwa Pisma spełn ia ł Piotr, zadaniem 
,urzędu P iotrowego’ w inno być występowanie z in ic ja
tywą we wszystkich sytuacjach decyzyjnych, um ożli
w iającą Kościo łow i podejm owanie wspólnej decyzji, 
będącej wyrazem jego w iary i w idzialnej jedności. 
W inien on być rozum iany jako szczera służba C hry
stusowi, Kościo łow i i światu, jako zobowiązanie, a nie 
jako kom petencja prawna (uprawnienie ju rysdykcy j
ne— podkr. tłum). Wobec rozwoju ruchu ekumenicznego, 
w którym  odzw ierciedla się tęsknota świata za jednoś
cią, wypełnienie tej służby miałoby poważne znaczenie” .

Zdaniem Heinricha Buchta, reprezentującego stro
nę rzym skokatolicką w dialogu z Kościołem staro
kato lick im , tezy te dają „prawdziwą szansę porozu
m ienia” . A w ięc istn ie je — w idziana z obu stron — 
m ożliwość uregulowania kwestii prymatu papieża. 
Jednak pozostaje jeszcze problem  nieom ylności pa
pieża. Dla starokato lików  uregulowanie kwestii pry
matu nie oznacza jeszcze uregulowania kwestii nieomyl
ności.

Mieszana Komisja Prawosławno-Starokatolicka 
przyjęła także tekst o N ieom ylności (niazawodności) 
Kościoła, w którym  czytamy: „(...) N ieom ylny jest 
Kośció ł jako całość, a nie poszczególni członkow ie 
jako tacy, obojętn ie, czy są oni biskupami, patriar
cham i czy papieżami; nie jest też n ieom ylny kler, lud 
ani poszczególne Kościo ły lokalne, każdy osobno. 
Ponieważ Kośció ł jest wspólnotą w ierzących, których 
poucza Bóg (por. J 6, 45), stąd n ieom ylność jest w łaś
c iwością całego Kościoła. Wszyscy razem, piastujący 
urzędy i ludzie świeccy, tworzą — jako członkow ie — 
C iało Chrystusa i są .pełnią Tego, k tóry napełnia 
wszystko wszelkim i sposobam i’ (Ef 1, 23). (...) Naj
wyższym organem Kościoła, powołanym  do nieom yl
nego głoszenia w iary, jest w ięc wyłącznie Sobór eku
meniczny. Niżej od niego, jakby usta całego Kościoła, 
stoją nie ty lko  Synody lokalne, lecz także b iskupi i po-

cd. na str. 11



Wzór chrześcijańskiej 
rodziny

Małżeństwo i rodzina należą do naszych najcenniejszych dóbr, 
z którymi ściśle wiążemy nasze szczęście osobiste i społecz
ne. Dlatego też z wielką troską obserwujemy przemiany, a w pew
nych przypadkach nawet kryzysy dzisiejszych małżeństw i ro
dzin. Nie brakuje przy tym niepokojących objawów degradacji 
niektórych podstawowych wartości, jak np. błędne pojmowanie 
niezależności małżonków, zamęt w pojmowaniu autorytetu ro
dziców, wzrastająca liczba rozwodów itp. W takiej sytuacji 
Kościół pragnie przypomnieć wartości chrześcijańskiego mał
żeństwa i rodziny, ukazując piękno powołania do miłości i słu
żenia życiu. Poprzez ewangelizację Kościół chce wskazać chrze
ścijańskim rodzinom nowe horyzonty, które pozwolą odbudo
wać fundamenty podstawowej komórki ludzkiej społecznoś
ci.

Bp Urs Kury pisał: „Główną pod
stawę małżeństwa stanowi Boski 
ład stworzenia” (Rdz 1 i 2). Bóg, 
który z miłości stworzył człowieka, 
stworzył go do miłości. A więc 
miłość jest podstawowym powoła
niem człowieka; także miłość mię
dzy mężczyzną a kobietą. W Sta
rym Testamencie więź między 
mężczyzną a kobietą staje się 
obrazem i znakiem przymierza 
łączącego Boga z ludźmi. Przymie
rze to swe najwyższe i ostateczne 
urzeczywistnienie znajduje w Je
zusie Chrystusie. On jest Bogiem 
i Człowiekiem w jednej osobie.
Więź małżeńska powinna być odbi
ciem nie tylko więzi jaka łączy 
Boga i Człowieka w Jezusie Chry
stusie, ale także więzi między 
Chrystusem i Kościołem. Św. Pa
weł w Liście do Efezjan tak oto 
pisze: „Mężowie miłujcie żony, bo 
i Chrystus umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie... Kto

swym „ludem” w obrazie małżeń
stwa. Tutaj zaś św. Paweł porów
nuje więź łączącą Chrystusa 
z Kościołem do miłości łączącej 
małżonków. Jak całkowite oddanie 
się Jezusa zbawia i uświęca Ko
ściół, tak również miłość chrze
ścijańskich małżonków ma moc 
uświęcania i zbawiania. Życie 
męża i żony ma się wzorować na 
Chrystusowej miłości, wierności 
i oddaniu. „Żony, bądźcie podda
ne mężom, jak przystało w Panu. 
Mężowie, m iłujcie żony i nie bądź
cie dla nich przykrymi” (Kol 3, 
18-19).

Miłość małżeńska spełnia się w 
tym, że stają się oni jednym ciałem. 
„... Bóg stworzył ich jako mężczy
znę i kobietę: dlatego opuści czło
wiek ojca swego i matkę i złączy się 
ze swoją żoną. I będą oboje jednym 
ciałem” (Mk 10, 6-8). Ta jedność 
rozciąga się na wszystkie dzie
dziny życia. „A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno” (Mt 19, 6) i powołani są 
do wzrastania w tej jedności 
poprzez codzienną wierność, wspól
ną modlitwę i przyjmowanie Eucha
rystii.

Małżeństwo w rozumieniu chrze
ścijańskim jest sakramentem. Ko- 
ściółwidzi uzasadnieniesakramen- 
talności małżeństwa w wypowie
dziach Pisma Świętego i Ojców 
Kościoła, którzy mówili o tym, że 
Chrystus wyposażył małżeństwo 
w łaskę. Sakrament uświęca nie 
tylko sam akt zawarcia małżeń
stwa, ale i całą małżeńską wspól
notę życia. Mężczyzna i kobieta 
w szczególny sposób potrzebują

Bożej pomocy dla spełnienia swych 
zadań, ponieważ miłość ludzka 
zawsze jest narażona na niebez
pieczeństwo. Dzięki łasce Bo
żej uzyskują oni siłę pozwalają
cą im żyć duchem Chrystuso
wym.

miłuje swoją żonę, siebie m iłu
je. Przecież nigdy nikt nie odno
sił się z nienawiścią do własne
go ciała, lecz każdy je żywi 
i pielęgnuje, jak i Chrystus Ko
ściół (...). Dlatego opuści czło
wiek ojca i matkę, a połączy się 
z żoną swoją i będą dwoje jednym 
ciałem. Tajemnica to wielka, a ja 
mówię w odniesieniu do Chrystusa 
i Kościoła. W końcu więc niechaj 
każdy także z was tak miłuje swo
ją żonę, jak siebie samego” (Ef 5, 
25-33).

Korzenie tej symboliki sięgają 
Starego Testamentu, gdzie przed
stawiono „przymierze” Boga ze



Tak pojmowane małżeństwo jest 
przede wszystkim wspólnotą mi
łości, która otrzymała polecenie 
od Boga: „(...) bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28).

Dziecko jest urzeczywistnieniem, 
spełn ien iem  m iłości małżeń
skiej. Przez zrodzenie potom
stwa małżonkowie mają udział 
w stwórczej miłości Boga; są 
niejako Jego współpracownika
mi. Ta współpraca znacznie się 
poszerza poprzez wychowanie dzie
ci. Rodzice są przecież nie 
tylko pierwszymi, ale i głów
nymi wychowawcami swych dzieci. 
Ważnym zadaniem rodziny jest 
wzajemne wspieranie się na dro
dze do Boga. Wiara i miłość 
wzmacniają rodzinę. Rodzice po
noszą tu wielką odpowiedzialność. 
Dzieci będą wzrastały w życie 
wiary i miłości jedynie wów
czas, gdy ich rodzice żyją zgod
nie z tym, czego nauczają.

cd. ze str. 8-9

szczególni członkow ie Kościoła. Podobnie jak 
w czasach apostolskich Zgromadzenie Apostołów, 
wspólnie z kapłanami i całą m iejscową gm iną je ro 
zolimską, w jednom yślny sposób wyrażało wolę ca
łego Kościoła, m iało w iększy autoryte t aniżeli po
szczególni Apostołowie (por. Dz 15). Sobór powszech
ny, który podejm uje decyzje przy pom ocy Ducha 
Świętego, jest n ieom ylny na podstawie zgody z ca
łym  Kościołem  kato lickim . Bez tej zgody żadne 
zgromadzenie nie jest Soborem powszechnym ” .

I SobórWatykański — ogłaszającdogm ato pryma
cie i nieomylności papieża — ostatecznie ograniczył 
starokościelny porządek urzędów. Według świadec
twa Nowego Testamentu, P iotr zajm ował szczególe 
miejsce wśród pozostałych Apostołów, ale nie jako 
ich książę, czy przełożony, który miałby odpowiednio 
wyższą władzę, lecz jako ich przedstaw iciel i rzecz
nik te log iczny (C.L. Schm idt). A w ięc ty lko  w tym 
sensie można go uważać za prim us in te r pares.

Prymat biskupa Rzymu w jego dzisiejszym znaczeniu 
jest jedną z przeszkód na d rodzę do jed ności Kościo
ła. Jest to problem, który dz ie lił i dzieli chrześcijan. 
Problem ten — po wiekach gwałtownych dyskusji — 
dziś stałsię przedmiotem badań teologicznych i histo
rycznych Kościołów, które „coraz uważniej przyglądają 
się w nowym świetle tej posłudze jednośc i” .

Dla starokato lików  bliskie jest określenie misji 
papieża jako posługi jedności. Ważne też wydaje się 
zdanie wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II, 
że „przy konfrontacji poglądów w tej dziedzinie naj
ważniejsze są dwa punkty odniesienia: Pismo Święte
i w ielkaTradycja Kościoła” (Ut unum sint, 39). W takim 
podejściu do posługi papieża można m ów ić o pew
nym spotkaniu z teo log ią  starokato licką. Nie jest to 
jeszcze to samo stanowisko, ale zmierza w podobnym 
kierunku. Ta tendencja, z teologicznego punktu 
widzenia, jest bardzo ważna. Pozostaje jeszcze różna 
wrażliwość, różnie rozkładają się akcenty. Starokato- 
licy bardziej podkreślają służebny charakter posługi 
papieża (prymat w bib lijnym  jego rozumieniu) i chcą

budować jego autorytet na ewangelicznej m iłości, 
odrzucając uzasadnienia prawne i autorytet oparty na 
absolutnej władzy. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż 
taka różnica stanow isk ma swoje uzasadnienie nie 
ty lko w różnej wrażliwości, ale stoi za nią cała historia 
naszych Kościołów. Nie ma tu niczyjej zasługi. 
Prawda jest tu jeszcze ciągle przed nami, wymaga od 
nas stałego wysiłku, czujem y jej w ie lkość i piękno; 
rozumiemy, że nie mogą jej w pełni wyrazić żadne 
słowa, żadne dogmaty.

Zachowując naukę Jezusa Chrystusa, Aposto łów
i n iepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia, 
wyznajemy nienaruszony depozyt wiary. „Trzymamy 
się tego, co zawsze, co wszędzie, co przez wszystkich 
było wyznawane, to jest bowiem prawdziwe i rzeczy
w iście ka to lick ie ” (św. W incenty z Lerynu). Jedno
myślnie wszyscy wyznajemy, iż fundamentem Kościoła 
jest Jezus Chrystus, jedyny Pan Kościoła. Wszystko 
to, co pochodzi od Chrystusa — poprzez Aposto łów
i Tradycję niepodzielonego Kościoła, poświadczoną 
przez O jców Kościoła — należy do jednego Kościo
ła.

Szukając właściwego rozumienia prymatu papieża 
w Kościele, musimy wciąż wracać do Ewangelii i prze
de wszystkim  tam szukać w łaściwych rozwiązań, 
korzystając z pom ocy O jców  Kościoła i Tradycji. 
W sprawie prymatu papieża trzeba znaleźć taką fo r
mułę, która nie odrzucając isto tnych elementów tej 
m isji, byłaby bardziej otwarta na prawdę Ewange
lii. Jezus Chrystus ustanow ił w prym acie Piotra 
znak dla Kościoła wszystkich czasów; znak jednoś
ci Kościoła. Pamiętajmy o tym  znaku, rozważając 
problem prymatu bisupa Rzymu. A znany i często cy
towany tekst M t1 6 ,17-19, uzupełn iajm y innym i tek
stami Ewangelii, które — potw ierdzając szczególną 
rolę Piotra wśród Apostosłów  — przypom inają mu
o jego ludzkich słabościach. P iotr trzykro tn ie  za
parł się Jezusa i on pierwszy dośw iadczył m iło 
sierdzia, które pozw oliło  mu zrozum ieć, iż jego 
misja i autoryte t w Kościele opiera się na nie
skończonej łasce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 
„M oc bowiem w słabości [a nie w potędze i w ładzy] 
się doskona li” (2 Kor 12, 10).



Z  polskich tradycji

Smutne zwyczaje
Dzień Wszystkich Świętych

i Dzień Zaduszny to jedne z naj
smutniejszych świąt utrwalonych 
w polskiej tradycji. Wracamy myślą 
do Bliskich, którzy odeszli, odwie
dzamy całymi rodzinami cmentarze, 
zapalamy na grobach znicze pa
mięci. Często też wyjeżdżamy 
w tych dniach do małych miaste
czek i wsi, aby tam złożyć kwia
ty Tym, którzy stanowili część 
naszego życia, naszym Przod
kom, skąd wywodzi się nasz 
ród.

Nastrój Dnia Zadusznego od
dają stare przysłowia:

Dzień Zaduszny bywa
pluśny,

Niebo płacze, ludzie płaczą,
A ubogich Chlebem raczą, 
Rozdając jałmużnę 
Za duszyczki różne.

Wszyscy Święci — śnieg się 
kręci,

A w Zaduszki pada deszcz
jak ze strużki.

Pogrzeb — to najsmutniej
sze wydarzenie łączyło się 
z wieloma zwyczajami, a w pew
nych grupach społecznych 
przemieniało się w pewnym sensie 
(jeśli można to tak określić) 
w w idow isko. W szystko za
leżało od sytuacji materialnej
i pozycji społecznej zmarłe
go.

Na wsiach polskich ludność przy
wiązywała wielką wagę do po
chówku. W testamentach chłop
skich można spotkać zalecenia, co 
do sprawienia „przystojnego po
grzebu” . Niektórzy prosili by po
chować ich pod „bracką chorąg
wią” , by odprawione zostały sto
sowne ceremonie. Z reguły całe 
społeczeństwo wiejskie poczuwa
ło się do udziału w tym akcie. Na 
pogrzeb udawała się niemal cała 
ludność wsi, odprowadzając zmar
łego na miejsce wiecznego spo
czynku.

Z roku 1639 zachował się nastę
pujący zapis, stanowiący zalece

nie dla mieszkańców wsi: „Gdy 
gospodarz albo gospodyni umrze, 
każdy gospodarz, jeśli nie sam, 
powinien na pogrzeb posyłać jed
no z domu swego, wyjąwszy czasu 
powietrza morowego. Kto niepo
słuszny będzie, odłoży do gminy 
5 sz., d. Także też, gdy dziecię 
gospodarskie umrze, czynić ma

pod tą winą. Przy tym, gdzie wieś 
bez kościoła, ma każdy gospodarz 
iść albo na konia wsiadłszy, jechać 
za umarłym, aż do kierchowa albo 
cmentarza. Gdzie tego nie uczyni, 
ma odłożyć winy 1 librę wosku 
kościołowi” .

Ludność wiejską łączyło poczu
cie wspólnoty, które znajdowało 
wyraz m.in. w mowie pogrzebowej, 
jaką wygłaszał jeden z poważniej
szych gospodarzy. Podkreślał on 
z reguły pozytywne cechy zmarłe
go. Stwierdzał, że nieboszczyk 
nikomu nic nie zawinił, jeśliby 
jednak ktoś miał doń pretensje, 
to nie wypada ich podtrzymywać 
wobec człowieka spoczywające
go w grobie, w imieniu które
go on wszystkich znajomych, 
obecnych i nieobecnych, przepra
sza.

Zmarłych chłopów grzebano 
w trumnach zbitych z desek lub 
też wydrążonych w pniu drzewa, 
biedaków zaś i żebraków, nędza
rzy wiejskich chowano bez tru
mien, owijając jedynie w cału
ny.

Z pogrzebem wiązały się różne 
wydatki. Jednym z nich było opła
cenie księdza, organisty, dzwonni
ka. Ale to była tylko część kosztów, 
znacznie bowiem więcej wydawa
no na urządzenie stypy i innych 
przyjęć. W jednym ze źródeł z koń
ca XVIII wieku zachował się zapis 
jednego z chłopów, który wyliczał, 

że za stypę po ojcu, mszę, 
„tudzież wino, piwo, gorzałkę 
wydałem zł. p. 108” .

Jeszcze z pradawnych, po
gańskich nawet zwyczajów wywo
dziła się dbałość o stypy. 
Wierzono w pośmiertny żywot 
duszy, która opuściła ciało. 
Wierzono też, że dusza od
dzieliła się wprawdzie od 
ciała, lecz prowadzi dalszy 
żywot w miejscu bliskim, utrzy
mując kontakty z żyjącymi — 
pomagając im, bądź szkodząc. 
Stąd też podczas pogrzebu 
odprawiano obrządki mające 
na celu ubłaganie zmarłych, 
uproszenie ich pomocy i oczy
wiście uchronienie ich od 
ewentualnej zemsty.

Powszechny był zwyczaj na 
wsi polskiej kładzenia zmar
łego na ławie — „grobowej 
desce” , co miało zapewnić jego 

duszy spokój. W niektórych oko
licach ubierano n ieboszczy
ka, po czym wokół niego zbie
rali się krewni i przyjacie
le i przepijając doń piwem 
lub gorzałką, pytali: „Czemużeś 
um arł?” W tej niesamowitej 
rozmowie przekonywano zmar
łego, że miał przecież żonę, 
dzieci, inwentarz i po w yli
czeniu każdej osoby czy przed
miotu powtarzano: „Czemużeś
umarł?” Jeśli zmarłą była kobie
ta, wkładano jej w rękę igłę i ni
ci, jeśli mężczyzna — narzędzia, 
którymi posługiwał się za życia. 
Zmarłym kładziono do ust pie
niążki, a na grobach składano 
chleb, mięso, zaopatrzenie na 
„pozaświatową” drogę. Z pra
dawnych czasów pozostały tak
że lamenty żałobne, które przy
bierały w ówczesnym czasie formę

Lud na cmentarzu (mai. A. G rottger)



pieśni. Po pogrzebie urządzano 
uroczyste przyjęcie, czyli sty
pę-

Panował zwyczaj, że na stypie 
śpiewano dawne pieśni. Przykła
dem może tu być popularna pieśń
o Maćku, który umarł i leży na 
desce. W czasie stypy cały czas 
pito na cześć zmarłego i rzucano 
pod stół kąski z każdej potrawy. 
Po biesiadzie dokładnie wymiata
no izbę i wyrzucano wszystkie od
padki. Biesiady powtarzano jesz
cze przez pewien czas co kilka dni. 
Stypami i biesiadami starano się 
zjednać sobie duszę zmarłego i za
pewnić jej życzliwość. Wierzono, 
że podczas stypy i dalszych po
częstunkach, pożywia się na nich 
nie tylko dusza zmarłego, lecz 
także dusze tych biedaków, któ
rym rodziny nie były w stanie 
zapewnić odpowiedniego przyję
cia. Odkładano więc kąski dla

nieznanych dusz, a ponadto spra
szano na stypy różnych bieda
ków, których uroczyście goszczo
no.

Ludność wiejska, o ile oczywiś
cie pozwalały na to warunki, czciła 
pamięć zmarłych z wielką skrupu
latnością. I właśnie dniem, w któ
rym szczególnie pamiętano o tych, 
którzy odeszli, były Zaduszki. 
Odwiedzano wówczas tłumnie gro
by i dawano sute jałmużny dzia
dom, prosząc ich, by modlili się za 
dusze zmarłych. Jeżeli było kogoś 
stać, wyprawiał nawet poczęstu
nek dla ubogich (nazywano go 
„obiadem żałobnym” ). Wierzono, 
iż o północy poprzedzającej Dzień 
Zaduszny, powstaje w kościele 
jasność wielka i wszystkie du
szyczki modlą się przed wielkim 
ołtarzem, a następnie każda du
szyczka przybywa do swej rodziny 
w domowe progi.

Mimo że pamięć o zmarłych 
przodkach zachowywała się w ro
dzinach chłopskich dość długo, 
groby ich bliskich ulegały szyb
kiemu zniszczeniu. Chłopów cho
wano na cmentarzach koło kościo
łów, a miejsce ich wiecznego spo
czynku często przekopywano na 
groby dla następnych zmarłych. 
Na cmentarzach odbywały się róż
ne uroczystości — m.in. odpusty
i kiermasze. Nic więc dziwnego, że 
groby chłopskie ulegały szybkiej 
dewastacji, a miejsca w podzie
miach kościołów zarezerwowane 
były wyłącznie dla szlachty i bo
gatych mieszczan.

Pomyśl my o ty m wszyst ki m w sm ut- 
ne dni Wszystkich Świętych i Za
duszki, kiedy odwiedzimy wiejskie 
cmentarze oświetlone płonącymi 
zniczami. Zapalmy na jakimś sta
rym, opuszczonym grobie lamp
kę...

Ratujmy stare cmentarze

Kwesta na cmentarzach
Renowacja skromnego kamien

nego nagrobka kosztuje od 10 tys. 
zł wzwyż. Na remont dużego gro
bowca albo kaplicy trzeba wydać 
przynajmniej 100 tys. zł. Rato
wanie zabytków nie byłoby możli
we bez pomocy dobroczyńców.

Jak informuje codzienna prasa 
warszawska, zeszłoroczne kwesty 
na cmentarzach w dniu Wszystkich 
Świętych były skromniejsze niż 
w poprzednich latach. Nie zatrzy
mało to jednak remontów zabyt
kowych grobowców.

Kwestującym na warszawskich 
Starych Powązkach artystom, dzien
nikarzom i politykom udało się 
w zeszłym roku zebrać 107 tys. zł. 
Po trzech latach pracy skończono 
w tym roku remont kaplicy Jana 
Blocha. Koszt przedsięwzięcia był 
niebagatelny — ok. 300 tys. zł. 
Odrestaurowano też nagrobek ro
dziny Mianowskich, Jakuba Fal
kowskiego oraz metalowe drzwi 
kaplicy Leopolda Kronenberga. 
W przyszłym roku komitet zamie
rza przystąpić do konserwacji 
grobowca Władysława Reymonta 
w Alei Zasłużonych oraz 15-20 
mniejszych i średnich nagrob
ków.

Ubiegłoroczna — 25 z kolei — 
kwesta na Cmentarzu Ewangelic
ko-Augsburskim przy ul. Młynar
skiej przyniosła 20 tys. zł. Dużo 
więcej przekazali darczyńcy (np. fun
dacja Współpracy Polsko-Niemiec
kiej dała 89 tys. zł na odnowie
nie grobowca rodziny Adolph). 
Odrestaurowano wielki piaskowco
wy pomnik rodziny Wilhelma Adol- 
pha, żeliwny nagrobek Emilii Ol
denburg oraz nagrobek Ludwika Neu- 
gebauera. (Informacje zaczerp
nięto z „Gazety Stołecznej” z 30 paź
dziernika 2001 r. str. 2).

Na Cmentarzu Ewangelicko-Re
formowanym przy ul. Żytniej do 
puszek trafiło  ok. 8 tys. zł. Dzię
ki temu można było dokończyć re
nowację grobowca rodziny Epstei-

nów. Trwała trzy lata i pochłonę
ła w sumie ponad 40 tys. zł.

W remonciewspomnianegogro- 
bowca wspomagał wojewódzki 
konserwator zabytków.

Na wiosnę mają się rozpocząć 
prace przy kolejnych grobow
cach rodziny Folandóworaz rodzi
ny Loewe. (Informacja: „Gazeta 
Stołeczna”, jw.).

Podczas ubiegłorocznej kwesty 
na Cmentarzu Żydowskim przy 
ul. Okopowej zebrano 3 tys. zł.

— Nie starczyło nawet na kon
serwację jednego nagrobka — 
powiedział z żalem Jan Jagiel
ski, prezes Społecznego Komite
tu Opieki nad Cmentarzami i Za

bytkami Kultury Żydowskiej w Pol
sce. Prezes ma nadzieję, że te
goroczna zbiórka będzie lepsza
i w końcu uda się zgromadzić 
pieniądze na renowację pocho
dzących z początku XIX w. na
grobków w pobliżu kaplicy Bera 
Sonenberga. (Informacja: „Gazeta 
Stołeczna”, j.w.).
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N Uczeni odnaleźli 
gen umożliwiający 
mówienie 
i rozumienie mowy

Uczeni z Uniwersytetu Oksfordz- 
kiego znaleźli gen umożliwiający 
mówienie i rozumienie tego, co ktoś 
do nas mówi. To rewelacyjne roz
strzygnięcie sporu o genezę ludz
kiej mowy, bowiem już 40 lat temu 
lingwista Noam Chomsky i neuro
log Erie Lenneberg twierdzili, że 
u źródeł naszej mowy leży biologia. 
Krytykowali pogląd twórcy beha- 
wioryzmu Burrhusa Skinnera, że 
zdolność mówienia nabywamy tak 
jak umiejętność jedzenia nożem
i widelcem. Gdyby tak było — kry
tykowali uczeni — nie mające się 
na kim wzorować niemowlęta głu
chych rodziców nie powinny prze
jawiać zachowań językowych. 
A przejawiają, i to w stopniu nie 
gorszym niż te ze słyszących 
rodzin. Dzieci bowiem od razu 
przyswajają sobie złożony system 
reguł i robią to bez udziału doro
słych oraz w wieku, w którym ich 
mózg nie powinien być do tego 
zdolny. Jest to umiejętność uni
wersalna (nie znamy grupy ludz
kiej, która nie posługuje się ję
zykiem), ale właściwa tylko lu
dziom, a więc uwarunkowana ge
netycznie.

Prace prowadzące do obecnego 
odrycia rozpoczęto w 1990 r. Od
kryto gen FOXP2, który steruje roz
wojem partii mózgu odpowiedzial
nych za zdolności językowe. Wsku
tek jego mutacji człowiek ma 
problemy z artykulacją i z fo r
mułowaniem zdań.

Czy będziemy 
odczytywać myśli 
innych ludzi?

Czy nasze myśli przestaną być 
tajemnicą dla innych? Odczytanie 
ich wprost z naszego mózgu zaw
sze wydawało się mało prawdo
podobne. A jednak. Naukowcy po
trafią już powiedzieć nam, na 
co właśnie patrzymy: na buty, 
krzesło czy twarz innego czło
wieka.

Jeszcze niedawno wiadomo było, 
że podczas postrzegania przed
miotów czynna jest kora mózgo
wa. Jej aktywność zmienia się 
w zależności od tego, na co pa
trzymy w danej chwili. Właśnie 
te subtelne różnice w pracy mózgu 
człowieka udało się zarejestrować 
naukowcom w USA. Sześciu pod
danym badaniom osobom poka
zywano zdjęcia przedstawiające 
ludzkie twarze, koty i przedmioty 
będące wytworem człowieka: buty,

I domy, butelki i nożyczki. W tym 
czasie uczeni rejestrowali aktyw
ność ich mózgu najnowszymi 
metodami obrazowania — tró jwy
miarowym rezonansem magnetycz
nym. Okazało się, że u każdego 
badanego jest ona taka sama 
w zależności od tego, w co się 
wpatruje. Odzwierciedla postrze
ganie poszczególnych przedmiotów, 
twarzy lub zwierząt.

— Potrafimy stwierdzić — mó
wią naukowcy — w jakim rejonie 
mózgu, a także w jaki sposób 
kodowane są informacje wizualne. 
Można mieć zatem nadzieję, że 
zbadanie tych mechanizmów po
zwoli poznać szyfr, jakim po
sługuje się kora wzrokowa, 
a być może także inne rodza
je aktywności mózgu towarzy
szące wyobrażeniom, marzeniom 
sennym, a nawet niektórym my
ślom. Takie eksperymenty są 
już prowadzone na zwierzę
tach. Czworonogi nie ty lko  
śnią jak ludzie, ale mają też 
dość bogate marzenia senne. 
U ludzi są one odbiciem mi
nionego dnia — szczególnie 
s iln ie  przeżywanych em ocji. 
Jeśli podobnie jest u zwie
rząt, o czym od dawna wiedzą 
właściciele psów, będzie można 
je wykorzystać do badania me
chanizmów snu mającego znacz
ny wpływ na zapamiętywanie i ucze
nie się. Uczeni będą mogli prze
prowadzić eksperymenty, które 
ze względów moralnych nie są 
dopuszczalne u ludzi. Przede 
wszystkim chcą oni zweryfiko
wać podejrzenie, że ludzie wie
le problemów rozwiązują w cza
sie marzeń sennych. Zmiana ak
tywności mózgu może też zdra
dzać rozwój chorób, które nie 
wywołują jeszcze objawów i nie 
są wykrywane innymi metoda
mi.

Interaktywna
telewizja

Wkrótce czeka nas zapewne 
kolejna rewolucja techniczna, której 
na imię interaktywna telewizja. Inte
ligentne telewizory będą nie tylko 
łatwiejsze i wygodniejsze w użyciu, 
ale pozwolą także dokładnie poznać 
przyzwyczajenia swoich właścicie
li — nie tylko te telewizyjne.

Telewizja, która jest dostępna 
obecnie, to medium pasywne. Ten, 
kto ją ogląda, nie ma praktycz
nie żadnego wpływu na treści wy
świetlane na ekranie — może naj
wyżej zmienić kanał lub po pro
stu wyłączyć telewizor. Wynika 
to z technologii jednokierunko
wego przesyłania obrazu i dźwię
ku stosowanej od ponad 60 lat. 
Zupełnego przewrotu w tej dziedzi
nie ma dokonać rodząca się Inter
aktywna Telewizja (ITV). Jej klu
czowe elementy to dwukierunkowa 
komunikacja (n ie ty lkood nadawcy 
do odbiorcy, ale i na odwrót), 
wykorzystanie Internetu oraz in
teligentne programy zarządzające 
samym telewizorem.

Przystawki telewizyjne ITV mogą 
współpracować z każdym odbior
nikiem telewizyjnym, antenąsateli- 
tarną czy telewizją kablową. Ko
rzystający z interaktywnej telewizji 
ma wrażenie, że urządzenie, jak 
dobry sługa, samo domyśla się, co 
lubimy oglądać. Wystarczy, że 
codziennie wieczorem włączamy 
program informacyjny albo audy
cję przyrodniczą. Przystawka ana
lizuje oglądany przez nas program
i tworzy tzw. profil użytkownika, 
aby później automatycznie, bez 
naszego udziału, nagrywać zgod
ne z nim programy. Wszystkim ste
ruje inteligentne oprogramowanie 
zarządzające. Tak więc nasza „do
mowa” ITV będzie nagrywać programy 
informacyjne, bo ogląda je tata, 
poświęcone modzie — dla many, 
a bajki — dla dzieci. Takie rozv. ą- 
zanie pozwala nie tylko na ogląda
nie ulubionych programów w i d 
nym czasie niezależnie od pory 
ich nadawania. Umoz; ^ £ też two
rzenie własnych kanałów tematycz
nych, w których zbiera audycje 
z różnych stacji telewizyjnych, 
nadawane o różnych porach. Wra
cając po pracy do domu, mamy do 
wyboru to, co aktualnie jest



w telewizji, albo programy, któ
re automatycznie lub na nasze 
polecenie nagrała przystawka 
ITV.

Nowa forma telewizji ogromnie 
zainteresowała producentów rek
lam. Dzięki ITV będą mogli dowie
dzieć się, co lubi dana grupa tele
widzów. Pozwoli im to dostosować 
nadawane reklamy. Z czasem, gdy 
transmisja telewizyjna będzie od
bywać się jedynie przez dwukie
runkowe sieci kablowe, emitowane 
będą konkretne reklamy, zgodnie 
z zebranymi o użytkowniku dany
mi.

Telewizor, który zna nasze upo
dobania, potrafi doskonale wy
czuć, kiedy masz ochotę na kome
dię, a kiedy na dyskusję, np. o ge
netyce. Jeżeli tak jest, to wszystkie 
informacje wysyłane są do sieci 
reklamowych, które bezwzględnie 
tę wiedzę wykorzystują, zasypując 
nas stertą niechcianych reklam. 
Istnieją więc nie tylko zalety 
interaktywnej telewizji, ale i wa
dy.

Pies potrafi 
wyczuć i wywąchać 
raka

Brytyjscy dermatolodzy stwier
dzili, że pies potrafi wyczuć 
i wywąchać raka, a dokładniej 
złośliwą formę raka skóry — 
czerniaka. W dodatku wykry
wa go we wczesnym stadium, 
w którym nie ma jeszcze prze
rzutów.

W 1989 r. do londyńskiego szpi
tala dermatologicznego zgłosiła
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się 44-letnia kobieta. Jej suczka — 
mieszaniec owczarka szkockiego 
z dobermanem — od kilku miesięcy 
z uporem obwąchiwała znamię na 
nodze swojej pani. Początkowo 
kobieta nie zwracała uwagi na 
dziwne zachowanie psa. Gdy jed
nak pewnego dnia pies chciał 
wygryźć właścicielce część łyd
ki, na której znajdowało się 
owo znamię, kobieta nabrała po
dejrzeń i zgłosiła się do leka
rza. Usunęli znamię, które oka
zało się złośliwą formą czer
niaka. W ten sposób suczka pra
wdopodobnie uratowała życie swo
jej pani.

Zachęceni doniesieniami Bry
tyjczyków amerykańscy lekarze 
postanowili przekonać się, czy 
uda się użyć psów jako żywych 
detektorów raka skóry w warun
kach klinicznych. Wytresowali 
do tego psa, któremu dawano do 
obwąchaniapacjentówzeznamiona- 
mi diagnozowanymi jako czernia
ki. Następnie pozwolono mu obwą- 
chać najbardziej narażonych na 
wystąpienie raka skóry ochotni
ków z dużą ilością znamion. Oka
zało się, że pies bezbłędnie wy
krywa wszystkie złośliwe „pieprzyki” .

Naukowcy chcą poznać, w jaki 
sposób psom udaje się zidenty
fikować nowotworowe znamiona. 
Mają nadzieję, że w ten sposób 
uda się skonstruować sztuczny 
wykrywacz.

Jak ocalić 
Wenecję

Wenecja potrzebuje pomocy. Te
reny, na których usytuowane jest 
miasto, osiadają, a efekt cieplarnia
ny powoduje podnoszenie się po
ziomu wód Adriatyku. Miasto potrze
buje tamy regulującej poziom wód 
w lagunie. Najpierw trzeba jednak 
ustalić górne wartości przypływów 
w ostatnich wiekach. Naukowcy 
z Padwy wykorzystali do tego fo to
graficznie dokładne obrazy Canalet- 
ta (Giovanni Antonio Canale) — wu
ja słynnego malarza dokumentalisty 
Warszawy. Otóż na murach malowanych 
przez niego budynków widać wyraź
nie, dokąd wtedy sięgała woda. Te
raz wystarczy porównać to ze sta
nem dzisiejszym, by określić opty
malny dlaWenecji poziom wód i oca
lić miasto.

Film o Janie Kiepurze
Krzysztof Zanussi przygotowuje film, a Wojciech 

Nowak — serial oparty na życiorysie słynnego pol
skiego tenora Jana Kiepury (1902-1966). Słynne
go tenora zagra tenor Jacek Laszczkowski.

Jan Kiepura był synem sosnowieckiego pieka
rza. Odnosił sukcesy na najważniejszych sce
nach całego świata, nagrywał płyty, występo
wał w filmach. Od 1926 r. mieszkał za grani
cą, ale zawsze podkreślał przywiązanie do kra
ju. Nieprzyjęty podczas wojny do polskiej ar
mii we Francji, koncertował w ośrodkach polonijnych. Ożenił się ze słynną 
śpiewaczką i aktorką MarthąEggerth. Przez ostatnich kilkanaście lat życia 
mieszkałpod Nowym Jorkiem. W 1958 r. dwukrotnie odwiedził Polskę, da
jąc liczne koncerty w całym kraju. Na dwa dni przed śmiercią, 13 sierpnia 
1966 r., wziął udział w koncercie polonijnym w Portchester. Lubił niekon
wencjonalne występy. Śpiewałz balkonów, dachów budynków i samochodów. 
Już za życia był legendą — wzorem człowieka, który dzięki uporowi i nie
ustannej pracy osiągnął to, o czym marzył.

— W jego biografii jest sporo niewiadomych, więc trzeba będzie to do
powiedzieć— mówi Wojciech Nowak, scenarzysta filmu i serialu. — Fascy
nujące, że Kiepura tak wcześnie odkrył w sobie talent i niezłomnie, mimo 
piętrzących się trudności, dążył do celu.

Film będzie muzycznym melodramatem poruszającym problem samot
ności artysty światowego formatu. Niebagatelną rolę odegrają tu kobiety, 
które mogły zmienić lub zmieniły jego życie. Film i serial nakręci ta sama 
ekipa. Realizacji podjął się Zespół Filmowy „Tor” , ale pierwszy klaps nie 
rozlegnie się wcześniej niż w setną rocznicę urodzin Jana Kiepury — 16 ma
ja 2002 r.
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Dla młodych 
małżeństw

Bywa tak często, że kiedy 
dziecko pojawia się na świecie 
(bardzo oczekiwane i kochane), 
młodzi małżonkowie przechodzą 
kryzys, nie potrafią się odnaleźć 
w nowej roli — matki i ojca.

Oto 5 rad dla kobiety:

— Dziewczyno, nie zapominaj
o sobie! Jeżeli przestaniesz dbać
o siebie i będziesz chodziła ciągle 
w szlafroku, nie zdziw się, że mąż 
zacznie traktować Cię jak kuchar
kę i stopniowo coraz częściej bę
dzie sią oglądał za eleganckimi 
kobietami.

— Absolutnie nie zrywaj kon
taktów towarzyskich. Jeśli nie mo
żesz wyjść z domu, zapraszaj do 
siebie koleżanki na pogawędki. 
Jeśli odizolujesz się od ludzi, 
może się okazać, że gdy dziecko 
podrośnie, nie masz do kogo już 
wpaść na kawę.

— Gdy spotkasz znajomych, 
staraj się nie rozmawiać tylko
o dziecku. Dzięki temu oderwiesz 
się od codzienności i nie zanudzisz 
na śmierć przyjaciół.

— Nie rezygnuj z zaintereso
wań. Jeżeli będziesz chciała, na 
pewno uda Ci się wyjść do kina czy 
na wystawę — nawet z dzieckiem 
w nosidełku.

A teraz 5 rad dla młodego mał
żonka:

— Pomagaj żonie, gdy tylko 
znajdziesz czas. Jeżeli uprasujesz 
pieluchy bądź pozmywasz, Twoja 
żona będzie miała chwilę, by zad
bać o siebie lub odpocząć.

— Nie zapominaj, że żona jest 
ciągle kobietą, a nie tylko matką. 
Jeżeli sama o tym zapomina — 
przypomnij jej, kupując dla niej 
perfumy lub komplet ładnej bie
lizny.

— Nie dziw się, że żona nie 
poświęca Ci tak wiele czasu jak

przedtem. Bycie matką absorbuje 
wszystkie jej siły. Bądź delikatny
i cierpliwy, a wszystko się ułoży.

— Nigdy nie mów żonie: „Ty to 
całymi dniami nic nie robisz” . 
Bycie matką to naprawdę ciężka 
praca!

Odpoczynek 
psychiczny 
to zdrowie

1. Nie zamartwiaj się chwilowym 
niepowodzeniem. Pamiętaj, że nie
powodzenie to tylko chwilowy brak 
powodzenia.

2. Zmień rodzaj zmęczenia — 
ślęczenie nad raportami zamień na 
godzinę intensywnych ćwiczeń fi
zycznych.

3. Domowy stres zrekompensuj 
sobie drobnym zakupem lub wypra
wą z koleżanką do kina.

4. W pracyzacznijdzieńodtego, 
co jest najbardziej nieprzyjemne, 
pozbywając się od razu spraw de
nerwujących.

5. Nie pozwól, aby zarzucono 
cię sprawami nie cierpiącymi zwło
ki. Rób to, co uważasz za koniecz
ne i pierwszoplanowe.

6. Staraj się zachować dystans 
do każdego wydarzenia, które ci 
się przytrafia.

Relaks w długiej 
podróży

1. Zsuń pantofle ze stóp. Na 
zmianę unoś ku górze stopy bez 
odrywania pięt od podłogi. Trzy
mając ciągle pięty na podłodze, 
a palce uniesione ku górze, powo
lutku należy opuszczać stopy tak, 
aby dokładnie przylegały do po
wierzchni.

2. Siedząc w wyprostowanej po
zycji, z rękoma luźno opuszczo
nymi wzdłuż tułowia, wykonywać 
krążenie ramionami, 10 razy do 
przodu i 10 razy do tyłu.

3. Oprzeć przedramiona na po
ręczach fotela, plecy rozluźnione. 
Opuścić głowę jak najniżej ku do
łowi, a następnie spojrzeć na su
fit. Powtórzyć to ćwiczenie 10 ra
zy-

4. Usiąść wygodnie, opierając 
się plecami. Ręce założyć na kark

i w tej pozycji odchylić łokcie jak 
najdalej do tyłu.

Jeśli jesteś 
dochodzącym 
tatusiem

1. Naucz się gotować i w czasie 
wizyt dzieci postaraj się przygoto
wać posiłki w domu.

2. Kiedy masz się spotkać z dziec
kiem, zaplanuj, co będziecie robić. 
Wspólna praca lub zabawa jest 
znacznie ważniejsza niż bezmyślne 
oglądanie telewizji.

3. Nie staraj się przepytywać 
dzieci na temat ich matki, np. co 
matka robi w domu, z kim się spo
tyka itp. Nawet, jeśli będą się na nią 
skarżyły, przede wszystkim pomóż 
im zrozumieć jej postępowanie i de
cyzje.

4. Staraj się zawsze utrzymać 
kontakt z dzieckiem. Gdy nie bę
dziesz mógł się z nim spotkać, 
zadzwoń, wyślij kartkę, twoje zdję
cie, opis miejsc, w których się 
aktualnie znajdujesz. Takie postę
powanie ma na celu umocnienie 
więzi z dzieckiem.

Popołudniowe 
zajęcia 
twojego dziecka

Planując dodatkowe zajęcia dla 
dziecka, kieruj się jego zdolnościa
mi i zainteresowaniami, a nie 
modą. Stopień trudności zajęć 
musi być dostosowany do wieku. 
Dziecko po powrocie ze szkoły 
powinno mieć czas na zabawę
i odpoczynek, dlatego uwzględnij 
liczbę jego lekcji w szkole. Jeśli 
chcesz zorganizować dziecku czas 
tuż po zajęciach szkolnych, niech 
będą to zajęcia ruchowe, które 
pozwolą wyładować nadmiarener- 
gii.

Mimo że nauka języków obcych 
jest pożyteczna, uczenie się 
np. trzech języków jednocześnie, 
nie da, niestety, oczekiwanych 
rezultatów. Wybierając lekcje in
dywidualne lub grupowe, zastanów 
się, która forma będzie dla dziecka 
korzystniejsza. Zajęcia pozalekcyj
ne nie mogą odbywać się zbyt 
późno i trwać za długo.


