
NR INDEKSU 374776 
PL. ISSN 0137—8287

MIESIĘCZNIK KATOLICKI •  KWIECIEŃ •  CENA 2 ZŁ



Początki Kościoła
Wniebowstąpienie Jezusa (Mk 16,19; Łk 2, 51; Dz 1, 9), oraz zstąpienie 

Ducha Świętego na Apostołów zebranych w wieczerniku w Jerozolimie, 
zapoczątkowały intensywny rozwój Kościoła.

Pierwsze gm iny chrześcijańskie 
um acnia ły się i pozyskiwały no
wych wyznawców dzięki życiu 
nauką Apostołów, wspólnocie, wza
jem nej trosce oraz sakramentom i 
m odlitw ie. „Trw ali oni w nauce 
Aposto łów  i we wspólnocie, w 
łam aniu Chleba i w m odlitw ie. 
Bojaźń ogarn ia ła  każdego, gdyż 
Aposto łow ie  czyn ili w iele znaków i 
cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko m ieli 
wspólne. Sprzedawali majątki i 
dobra i rozdzie lali je każdemu wed
ług  potrzeby. Codziennie trw ali 
jednom yśln ie  w św iątyn i, a łam iąc 
chleb po domach, przyjm owali 
posiłek z radością i prostotą serca. 
W ie lb ili Boga, a cały lud o d n o s ił się 
do nich życzliwie. Pan zaś przymna
żał im codziennie tych, którzy dostę
powali zbaw ienia” (Dz 2, 42-47).

Początkowo chrześcijaństwo roz
w ija ło  się wśród Żydów  na terenie 
Palestyny. Dlatego jego p ierw

szych wyznawców nazywa się 
judeo-chrześcijanam i. K iedy w r. 
41 Herod Agryppa I (zm. 44 r.) został 
w ładcą na całym obszarze daw
nego królestwa Heroda W ielkiego, 
zaczął prześladować Kościół. Po
siadając upraw ienia prokuratorów  
rzymskich, m.in. uw ięził i skazał na 
śm ierć Jakuba Starszego Apo
stoła, k tó ry  sta ł na czele gm iny w 
Jerozolim ie. „W  tym  także czasie 
Herod zaczął prześladować n iektó
rych członków  Kościoła. Ściął 
m ieczem Jakuba, brata Jana, a gdy 
spostrzegł, że to  spodobało się 
Żydom , uw ięził nadto Piotra. A 
były to dni Przaśników. K iedy go 
pojmał, osadził w w ięzieniu i oddał 
pod straż czterech oddzia łów , po 
czterech żo łn ierzy każdy, zamie
rzając po Święcie Paschy wydać 
go ludow i” (Dz 12, 1-4).

Uczniowie Jezusa opuszczali 
Jerozolim ę, udając się do miejsc, w 
których istn ia ły gm iny żydowskie,

Kwiecień 1943 r.

„Przez otwór widzieliśmy getto 
w płomieniach, zupełnie 

pochłonięte przez płomienie”

Madonna Krumlowska (1400-1410)

Z polskiej modlitwy poetyckiej

Dłonie najcichsze
Dłonie  —  obłoki utulone, 
dłonie skupione i łagodne  —

Połóż nad miasto zachmurzone 
tam, gdzie się mosty cicho świecą, 
Twoje spokojne dłonie chłodne, 

ja k  tulipanów p ła tk i lekko.
Dłonie łagodne, wierne w męstwie, 
dłonie najczystsze, 
dłonie człowiecze, a błękitne, 
dłonie zwycięskie.
Położ i dotknij czół i twarzy, 
spalonych jadem  dotknij ust, 
niech się kroplami w nich rozjarzy  
światło, ja k  lekki deszcz na liściach 
młodziutkich brzóz.
0  dźwigające dłonie srebrne, 
spokojne w ciemnych wichrach lat,
i spływające niespodzianie, 
i czuwające tak bezwiednie, 
ja k  pochylony rosą kwiat.
Dłonie dziewczęce, a matczyne, 
dłonie przedziwne, 
połóż nad mosty zatopione 
Twoje pokorne, smutne dłonie, 
dłonie dziecinne  —

rozdzierające dno ciemności, 
w miłość i moc, i błyskawice  —

dłonie dalekie, dłonie bliskie, 
dłonie najcichsze.

Bohdan Ostromęcki (ur. 1911): 
„Z głębokości...” (Antologia)

Po nazistowskim najeździe na 
Polskę we wrześniu 1939 r. ponad 
450 000 Żydów z Warszawy i jej 
okolic zostało zmuszonych do 
przebywania w dzielnicy żydow
skiej. Zamknięci w getcie przeby
wali w okropnych warunkach; do 
lipca 1942 roku z powodu chorób, 
zimna i głodu umarło tam prawie 
100 000 ludzi. Latem 1942 roku 
Niemcy rozpoczęli wywożenie Ży
dów do obozów zagłady. Deporto
wano ok. 300 000 osób, z czego 
265 000 trafiło do obozu śmierci w 
Treblince. W tej sytuacji, pomimo 
braku żywności i broni, Żydzi nie 
mieli innego wyjścia, jak tylko zde
cydować się na walkę z Niemcami.

Powstanie w  getcie warszaw
skim było pierwszą miejską insu
rekcją w okupowanej przez nazi
stów Europie. Żydowski opór — 
sposób na godne umieranie — 
wybuchł 19 kwietnia 1943 roku — w 
wigilię żydowskiego święta Pes-

sah. Pomimo przytłaczającej prze
wagi nazistów, walka trwała prawie 
cztery tygodnie. W końcu ponad 
200 bojow n ików  — wraz z dziesiąt
kami tys ięcy m ieszkańców getta — 
zostało zabitych. Naziści, po wejś
ciu do getta, system atycznie palili i 
burzyli dom y dz ie ln icy żydowskiej. 
Zniszczyli wszystko, został ty lko  
gruz. Los chc ia ł jednak, że k ilku 
dziesięciu Żydów  ukryło  się w 
bunkrach.

W jednym  z takich bunkrów  
ukrywała się m łoda Żydówka, 
która nawet w tych tak trag icznych 
chw ilach nie zrezygnowała z pisa
nia pam iętnika. O statnie dni pow
stania w warszawskim  getcie  u tr
w aliła  na sześciu stronach nie
dokończonego, niestety, pam ięt
nika. Na tych kilku  kartkach 
opisała ostatnie, p iekielne dni 
(kw iecień/m aj 1943 r.) powsta
nia przeciw  nazistom. Pamięt
n ik jest św iadectwem  tam tych w y
darzeń.



np. do Damaszku, A n tioch ii, A le
ksandrii, Posługując się językiem 
greckim , powszechnie używanym 
na terenie całego imperium , nieśli 
Dobrą Nowinę na krańce ówczes
nego świata. Pod koniec lat czte r
dziestych największe centrum chrze
ścijaństwa znajdowało się w A n tio 
chii, gdzie po raz pierwszy ucz
niów  Jezusa nazwano chrześcija
nami. Określenie to zastosowali 
ok. 50 r. po Chr., rzymscy urzęd
n icy w An tioch ii Syryjskiej. Nato
m iast sami chrześcijanie określali 
się jako uczniow ie, bracia lub 
św ięci. „W A n tioch ii też po raz 
pierwszy nazwano uczniów  chrze
ścijanami. W tym czasie właśnie 
p rzybyli z Jerozolim y do A n tioch ii 
prorocy. Jeden z nich, im ieniem 
Agabos, przepow iedzia ł z natch
nienia Ducha, że na całej ziemi 
nastanie w ie lk i głód. Nastał on za 
Klaudiusza. Uczniow ie postanow ili 
więc, że każdy w edług m ożności 
pośpieszy z pom ocą braciom, 
m ieszkającym w Jude i” (Dz 11, 
26b-29).

W prawdzie to św. P iotr ochrzc ił 
pierwszego poganina, Korneliusza 
z Cezarei Nadmorskiej (Dz 10, 25- 
26. 34-35, 44-48), jednak dopiero 
św. Paweł — były faryzeusz i zacie-

Autorka — najprawdopodniej 
zginęła podczas nazistowskiego 
burzenia getta — rozpoczęła pisa
nie pam iętn ika w dniu 24 kw ietn ia 
1943 roku — pięć dni po rozpoczę
ciu powstania — i kontynuow ała 
przez 10 dni. Jej zapiski są wstrzą
sającym opisem trag icznego losu 
grupy nieuzbrojonych ludzi, m ło
dych i starych, którzy pełni lęku 
chowają się w ciasnym bunkrze, 
ca łkow icie  świadom i śm ierci, która 
n ieuchronnie  ich czeka. Na zew
nątrz dobrze uzbrojeni naziści, a 
oni siedzą stłoczeni w  przepełnio
nym bunkrze, do którego wciąż 
chcą się skryć ko le jni ludzie, cho
ciaż brakuje jedzenia i wody, a sza
leją choroby i nękają wszy. Nie 
w iadom o, czy ludzie z bunkra zos
ta li schwytani przez N iem ców i 
zabici, czy też zostali spaleni pod
czas nazistowskiego burzenia get
ta. Jednak pam iętn ik przetrwał i po 
latach został odkry ty  (wśród in 
nych dokum entów  arch iw alnych z 
getta warszawskiego) w Domu 
Bojow ników  Getta w K ibucu Lo- 
hamei Hagetaot w Izraelu.

„U kry liśm y się w bunkrze” — tak 
rozpoczyna młoda żydowska dziew
czyna swój pam iętnik. Jest 24 
kwietnia, szósty dzień ukrycia się w 
bunkrze. Tej nocy, około godziny 
20 — zapisała autorka — usłysze
liśm y jakieś dźwięki, uderzenia w

kły prześladowca chrześcijan — 
sta ł się Apostołem  Narodów. Pod
czas jego pierwszej w yprawy m i
syjnej w  Azji Mniejszej powsta ł 
spór na tem at warunków  przynale
żności pogan do Kościoła. Roz- 
trzygnęli go Aposto łow ie  podczas 
tzw. Soboru Jerozolim skiego (Dz 
15), k tó ry odbył się w 49/50 r., 
ogłaszając zw oln ienie chrześcijan 
od zachowywania Prawa Mojże
szowego i obowiązku obrzezania. 
Powstały wówczas także tzw. klau
zule Jakubowe, nakazujące im 
jedynie  pow trzym anie się od spo
żywania pewnych pokarmów, uzna
wanych za nieczyste. „A  gdy i oni 
um ilk li, zabrał g łos Jakub i rzekł: 
„Posłucha jc ie  mnie, bracia! Szy
mon opowiedzia ł, jak Bóg raczył 
w ybrać sobie lud spośród pogan. 
Zgadzają się z tym słowa Proro
ków, bo napisano: Potem powrócę 
i odbuduję  przybytek Dawida, 
k tó ry  znajduje się w upadku. 
O dbuduję jego ru iny i wzniosę go, 
aby pozostali ludzie szukali Pana i 
wszystkie narody, nad którym i 
wzywane jest im ię moje — mówi 
Pan, k tó ry to sprawia. To są [Jego] 
odwieczne wyroki. Dlatego ja 
sądzę, że nie należy nakładać c ię 
żarów na pogan, nawracających 
się do Boga, lecz napisać im, aby 
się wstrzym ali od pokarm ów ofia-

tajne wejście do bunkra. Naty
chm iast zam arły wszelkie roz
mowy; odetchnę liśm y z ulgą, gdy 
okazało się, że to ty lko  sąsiad 
in form ow ał nas, że płonie także 
nasz dom. „Przez o tw ór w idzie
liśm y getto w płom ieniach, zupeł
nie poch łonię te  przez p łom ienie” . 
N iem cy do godz. 2 w  nocy podkła 
dali ogień pod kole jne domy.

Następny zapis jest z 26 kw ie t
nia. Autorka pisze o sąsiednim 
dom u, w któ rym  chowali się Żydzi i 
zg inęli w p łom ieniach. „W yda je  się, 
że także i nasz koniec szybko nad
chodz i” . „W  bunkrze jesteśm y bar
dzo stłoczeni z powodu ogrom nej 
liczby ludzi, a jeszcze w ięcej osób 
chce się skryć. Ludzie pukają, by 
wejść. Każdy chce wejść. C iężko 
jest pozw olić [każdemu] wejść” . 
„Chciałabym pójść do mojego brata, 
k tó ry jest w innym bunkrze, n a  d ru - 
gim dziedzińcu, ale to jest zbyt 
daleko i zbyt n iebezpiecznie” . „Po- 
w ietrze w  bunkrze jest okropne. Lu
dzie d ław ią się i duszą. W ielu traci 
p rzytom ność (...). W takich w arun
kach sen jest n iemożliwy, grozi nie
bezpieczeństwem uduszenia się” .

W dziewiątym  dniu pobytu w 
bunkrze zaczyna brakować jedze
nia, ponieważ ludzie, któ rzy przy
bywają nie przynoszą ze sobą 
jedzenia. W tej sytuacji zapada 
decyzja: każdy z nas może dostać

rowanych bożkom, od nierządu, od 
tego, co uduszone, i od krwi. 
Z dawien dawna bowiem w każdym 
m ieście są ludzie, którzy co szabat 
czytają Mojżesza i wykładają go w 
synagogach” (Dz 15, 13-21).

Kolejne dwie w yprawy m isyjne 
św. Pawła w prow adziły chrześci
jaństw o na teren Europy. Nie w ia
domo dokładnie, w jaki sposób 
chrześcijaństwo dotarło  do Rzy
mu, choć zapewne pom ogły w tym 
dobre drogi w imperium , a także 
diaspora żydowska. Kościół w 
Rzymie rozw ija ł się szybko. Nie
d ługo później cesarz Klaudiusz 
(41-54 r.) w ydał dekret, na m ocy 
którego Żydzi, a wraz z nim i i 
judeo-chrześcijan ie, m.in. Akw ila  i 
Pryscylla, w spółpracow nicy Pawła, 
zostali wypędzeni z Rzymu. Odtąd 
chrześcijanie zaczęli się ukrywać, 
spotykając się w katakumbach. 
Kolejne prześladowania rozpoczę
ły  się w 64 r. za cesarza Nerona. W 
tym  czasie zg inęli św. P iotr (65 r.) 
oraz św. Paweł (67 r.). Jednak im 
bardziej prześladowano chrześci
jan, tym  szybciej wzrastała ich 
liczba i um acniała się w iara Koś
c io ła ; do IV w ieku, za panowania 
Nerona, Domicjana, Trajana, Marka 
Aureliusza, Decjusza, D ioklecjana, 
chrześcijaństwo przyjęła niemal 
połowa m ieszkańców cesarstwa.

ty lko  m iskę zupy i filiżankę kawy 
dziennie. Tego dnia, w ieczorem, 
słyszą eksplozję granatu w pobliżu 
bunkra. „Nagle straszny wybuch. 
G ranat ręczny eksploduje w pob
liżu. G łęboka cisza napełnia po
mieszczenie. Wróg otacza dom, szu
kają nas. A naszą jedyną obroną jest 
kompletna, ale to  zupełna cisza” .

Z a p is  z  28 kw ietnia: „T o  jest nasz
10 dzień w bunkrze. Dziesięć dni 
walki z krw iożerczym  wrogiem, 
k tó ry  chce nas zupełnie zniszczyć. 
On zaczął tę walkę uzbro jony w 
granaty i czołgi, a kończy ją, 
niszcząc i paląc nasze domy. 
M usim y przeżyć i mamy nadzie
ję, że przeżyjemy. W alczym y
o spraw iedliw ość i prawo, by 
żyć (...)” .

Nazajutrz autorka rozważa moż
liwość ucieczki z getta. „W ydaje 
się, że budzim y się z g łębokiego 
snu. Zaczynam y myśleć o ucieczce 
na aryjską stronę. K toko lw iek ma 
szansę, zaczyna się przygotow y
wać. To jest realna myśl, ale reali
zacja nie jest w zasięgu każdego” . 
„W  naszym bunkrze nie będziemy 
m ogli d ługo przeżyć. Powietrze 
jest straszne, nękają nas wszy i 
ogrom ne przepełnienie. Co mo
żemy w tej sytuacji zrobić? Wyjść, 
ryzykując własnym życiem, albo

cd. na str. 4
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tu ta j umrzeć. K toko lw iek ma szan
sę, kom ukolw iek odwaga na to 
pozwala, musi tak zrobić. Jed
nakże trzeba jeszcze poczekać 
kilka dni. Jeśli wróg przerw ie swe 
działania przeciw  nam, w tedy 
szansa na ucieczkę będzie większa 
i to jest w łaśnie to, na co cze
kamy” .

30 kw ietn ia autorka pisze: „W róg 
szuka nas na górze” . „Nagle ogro 
mna eksplozja, ściany trzęsą się, 
każdy skacze z łóżka, ale n ic się nie 
zdarzyło” . „G ranaty wybuchają w 
domu. Ludzie wewnątrz zachowują 
się dzielnie. W kom pletnej ciszy 
spoglądają śm ierci w oczy” . „N ie 
mcy roztrzeliwują każdego Żyda, 
którego znajdą” . „W yobrażam so
bie czasem, że nasz bunkier jest 
n iespokojnym  statkiem. Jesteśmy 
odcięci od świata, zupełn ie bez 
nadziei, samotni, wspiera nas 
jedynie  własna siła. Nie m ów i
my o ratunku. Z w ie lk im  w ys ił
kiem wciąż się trzym am y (...), 
ale trudno  powiedzieć prawdę, 
że jesteśmy jak mała łódź, bez 
nadziei ratunku (...).. Sama je 
stem zaskoczona, że w tych wa
runkach zdołaliśm y przeżyć trzy 
tygodnie ” .

Kiedy autorka pisała te słowa, 
granat rzucony przez nazistów 
eksplodował b lisko ich bunkra.

„W ychodzę na ulicę, dookoła 
mnie wszystko p łonie (...), fabryki, 
m ieszkania, sklepy, domy. Całe 
getto  jest niczym morze p łom ieni 
(...) ogień rozpościera się tak 
szybko, że ludzie nie mają czasu, 
by uciec i g iną trag iczn ie ” . „Z  
powodu tego ognia, panika na 
drodze. Nie ma żadnego ratunku. 
Ludzie nie wiedzą, gdzie się scho
wać. Z desperacją szukają pom o
cy, ale nie ma już żadnego ratunku. 
N igdzie nie można się ukryć. 
Wszędzie panuje śmierć. Mury 
getta są otoczone. Nie ma m ożli
wości wejścia, ani w yjśc ia ” . „D o 
my i bunkry — w płom ieniach. Lu
dzie d ław ią się z powodu dymu, 
proszą o pomoc. W ielu — prawie 
wszyscy — krzyczą do Boga. Bo
że, okaż swoją siłę i m ie j dla 
nas lito ść . Bóg m ilczy  jak 
sfinks i nie odpow iada. A ty, 
narodzie, dlaczego ty  m ilczysz? 
W ydaje się, że nastał koniec św ia
ta.  "Piekło przyszło na ziemię. 
P ie k ło  D a n te g o .  T o  je s t  
n ieprawdopodobne i nie do o p i
sania (...). Wróg kontynuu je  swe 
zniszczenie. Nowy dzień się za
czyna. Z nowym dniem, cisza śm ier
ci zwycięża” .

Z Ż A ŁO B N E J KARTY

Ostatnia droga 
Śp. Ks. Waldemara Telejki

W dniu 18 lutego zmarł ksiądz Waldemar Telejko. Jego długoletnia 
walka z chorobą i cierpieniem zakończyła się w zimowy poranek, gdy 
opatrzony Świętymi Olejami, w swoim mieszkaniu zasnął w Panu. 
Przeżył 62 lata, z tego 41 lat służąc jako kapłan Kościołowi Polskoka- 
tolickiemu w Polsce i Polskiemu Narodowemu Kościołowi Katolic
kiemu w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat, po powrocie do Polski, 
mieszkał w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 21 lutego, w samo połud
nie, liturgią Mszy św., w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w 
Lublinie. W świątyni, obok licznie zgromadzonego duchowieństwa 
Ziemi Lubelskiej, obecna była najbliższa rodzina Zmarłego i przyja
ciele. Mszę św. w intencji śp. Ks. Waldemara koncelebrowali: miejs
cowy proboszcz — ks. Andrzej Gontarek, ks. senior Jan Materek i 
dziekan Dekanatu Lubelsko-Chełmskiego ks. Ryszard Walczyński.

Żywe są w naszej pamięci wspomnienia z maja ubiegłego roku, 
kiedy Ks. Waldemar obchodził jubileusz 40-lecia pracy kapłańskiej. 
Nawiązał do tego radosnego wydarzenia kaznodzieja — ks. Kazimierz 
Stachniak, który w swojej egzorcie starał się ukazać najpiękniejsze 
cechy w życiu Zmarłego Kapłana.

Do Stołu Pańskiego przystąpiło wielu uczestników żałobnej liturgii, 
podkreślając tym samym swoją wiarę w Świętych obcowanie.

Druga część uroczyści pogrzebowych miała miejsce w rodzinnej 
miejscowości Zmarłego Kapłana — w Tarnogórze, koło Zamościa. 
Od szkoły podstawowej w Tarnogórze uformował się orszak pogrze
bowy, któremu przewodził dziekan Dekanatu Zamojskiego — ks. dr 
Mieczysław Piątek.

Przy grobie, pożegnał Zmarłego — w imieniu Zwierzchnika Koś
cioła Polskokatolickiego ks. bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego i 
kapłanów— ks. senior Jan Materek. W swoim przemówieniu podkreś
lił zasługi Zmarłego w pracy dla Kościoła w Polsce i USA. Przekazał 
także słowa współczucia od kapłanów pracujących w Polskim Naro
dowym Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych, wśród któ
rych Zmarły wiele lat pracował. Ks. Materek, w imieniu Zwierzchnika 
Kościoła i obecnych kapłanów, zapewniło modlitwach, które będzie
my kierować do naszego najlepszego Ojca w intencji śp. Księdza 
Waldemara.

W ciszy i zadumie opuszczaliśmy cmentarz parafialny w Tarnogó
rze. Warto podkreślić ekumeniczny wymiar żałobnych ceremonii, bo 
nie często się zdarza, by w uroczystościach pogrzebowych uczestnił 
ksiądz rzymskokatolicki.

Wieczny odpczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista nie
chaj mu świeci na wieki.

Ks. Jan Materek

Msza św. żałobna w Lublinie. Modlitwa przy katafalku



Z  życia naszych parafii

Radość w parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Krakowie

Chrzest Aleksandry Agnieszki i Jakuba Karola
W dniu 2 stycznia 2005 r. wspólnota parafialna Wniebowstąpienia Pań

skiego powiększyła się. Gdy patrzymy na Aleksandrę i Jakuba, trochę 
uśmiechniętych, trochę zalęknionych tą sytuacją, uświadamiamy sobie, 
jak bardzo jesteśmy narzędziami w ręku Boga. Wszyscy, Rodzice, 
Chrzestni i cała nasza wspólnota. Bóg pragnie dobra dla tych dzieci i my go 
pragniemy. Najmłodsi członkowie wspólnoty naszego Kościoła, chociaż 
sami o tym nie wiedzą, są wielką nadzieją na przyszłość, gdy nas, starych 
parafian, może już nie będzie. Ale też przypomnieniem wielkich prawd 
naszej wiary.

Chrzest sta ł się sakramentem z 
ustanowienia zm artwychwstałego 
Pana: Dana M i jes t wszelka władza 
w n iebie  i na ziem i. Idźcie w ięc i 
nauczajcie wszystkie narody, udzie
lając im chrztu  w im ię Ojca i  Syna, i 
Ducha Świętego. Pan powiada: A 
oto Ja jestem z wami przez wszyst
kie dni, aż do skończenia świata.

Właśnie, tak często zapom i
namy, że C hrystus jest tu, na ziemi, 
razem z nami, jest w swoim  Koś
ciele. Ci, którzy przyjm ują chrzest 
zostają włączeni do wspólnoty, 
która trwa wiecznie. Przez chrzest 
w imię Boga Tró jjedynego stajemy 
się Jego w łasnością. W im ieniu 
wypow iadanym  nad ochrzczonym  
jest obecny sam Chrystus ze 
swoim dziełem zbawienia.

Chrzest jako niezmywalny znak 
przynależności do Chrystusa po
w inien zawierać następujące trzy 
momenty. Materią chrztu św iętego 
jest woda, a sam akt dokonuje  się 
przez zanurzenie, polanie, bądź w 
szczególnych przypadkach pokropie
nie. Formę tego sakramentu stanowi 
proklam acja: Ja ciebie chrzczę w 
im ię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Pan sięgnął po znaki podpada
jące pod nasze zmysły, by dać nam 
pewność, że przeżywamy spotka
nie z nim. Są to  znaki niezawodnie 
skuteczne, jeśli ty lko  spełnim y 
postawione przez Boga warunki.

W Starym Testamencie napoty
kamy na cały szereg wydarzeń 
zapowiadających ustanowienie sa
kramentu chrztu świętego. W ody 
potopu wykorzystane zostały do 
zm ycia grzechu, k tó ry rozpanoszył 
się na ziemi, aby spraw iedliw i 
m ogli rozpocząć nowe życie. Przy
pom nijm y sobie przejście Izraeli
tów  przez Morze Czerwone. To 
woda otw iera drogę do Ziem i 
Obiecanej. Woda daje w olność 
narodow i wybranem u przez Boga.

Do proroka Elizeusza przybywa 
dowódca wojsk syryjskich Naam, 
n ik t nie jest w stanie oczyścić go z 
choroby. N ikt z pośród ludzi i oto 
s iedm iokro tne obm ycie w Jorda
nie na rozkaz proroka, daje mu

zdrowie. Znak od Boga. W Jorda
nie nie ma cudownej wody. Wszyst
ko jest tu znakiem. To Bóg oczy
szcza Naama. Woda. Trąd ciała. 
Bóg mówi nam: jeśli dokładnie  
w ypełn ic ie  moje polecenia, Ja sam 
będę obecny w tym  obrzędzie, 
dotknę i oczyszczę.

Sym boliczne zanurzenie w  w o
dzie sym bolizu je  śm ierć dawnego 
człow ieka i narodzenie nowego, 
w olnego od zmazy grzechu p ier
w orodnego. Jest to  znak nie
zn iszcza lny przynależności do 
Chrystusa. Wraz z nim dane

cd. na str. 6
Ks. inf. Czesław Siepetowski odprawia Mszę św.

Chrzest Jakuba Karola (na zdjęciu — z mamą  i rodzicami chrzestnymi)



cd. ze str. 5

nam jest powszechne kapłań
stwo.

Na rodzicach i chrzestnych spoczy
wać odtąd będzie obowiązek, z które
go nikt i nic ich nie uwolni. W  tym akcie 
biorą na siebie wielką odpowiedzial
ność za przygotowanie dziecka do 
życia w zgodzie z nauką Chrystusa.

W chrzcie świętym  każdy z nas 
o trzym a ł godność dziecka Bożego. 
Bóg, wyznając nam swoją m iłość, 
adoptu je nas. To trzeba mocno 
zaakcentować, każdy z nas może o 
sobie powiedzieć: Jestem kochany 
przez samego Boga. We mnie, w 
moim sercu, jest m iłość dana mi od 
Boga i ty lko  ode mnie zależy, bym 
jej nie utracił. Wraz ze św iadom oś

cią godności dziecka Bożego 
pojaw ia się potężna moc, która 
pozwala przeciwstaw ić się grze
chowi. Bezpośrednio po chrzcie 
czoło dziecka namaszczone zos
taje Krzyżmem, czyli konsekro
waną oliwą. Przez namaszczenie 
Bóg mówi do nas: to  dziecko jest 
moją w łasnością. Ten znak krzyża 
św iętego uczyniony nowo ochrz
czonemu na czole ma nam przypomi
nać, iż  n a  duszy dziecka wyciśnięte 
zostało nieusuwalne znamię.

To znam ię dla zbaw ionych bę
dzie powodem  do ch luby, dla 
potępionych — źródłem  dodatko
wych cierpień i wstydu. Biała 
Szata. Znak radości i symbol czy
stości. To szata godowa — o której 
Chrystus mówi w przypow ieści.

Świeca zapalona od Paschału. 
Symbol w iary. To św iatło w inno 
nam towarzyszyć przez całe nasze 
życie, we wszystkich w ie lk ich  
momentach od narodzin po śmierć. 
To św iatło  ośw ietli nam drogę, gdy 
będziem y piąć się wąską ścieżyną 
na spotkanie z Panem oczekują
cym nas w bramie.

Dziś, gdy ta łaska spoczęła na 
przybyłych do św iątyni parafii pw. 
W niebowstąpienia Pańskiego A le
ksandrze Agnieszce i Jakubie 
Karolu w idać było dumę w oczach 
starszych braci i sióstr, i w ielkie 
przeżycie tej uroczystości przez 
rodzinę i zgrom adzonych w św ią
tyn i.

Kronikarz parafialny

Wspomnienie
dnia
Wszystkich
Świętych

Wierzę 
w  Twoje 

Zmartwychwstanie

Zapalenie zniczy na Cmentarzu 
Nieistniejących Cmentarzy w Gdańsku

W dniu 1 listopada 2004 r. z inicja
tywy prezydenta Pawła Adamowicza 
na Cmentarzu Nieistniejących Cmen
tarzy odbyła się uroczystość zapale
nia świec i zniczy, symbolizujących 
naszą pamięć o tych wszystkich 
zmarłych mieszkańcach Gdańska, 
których grobów w naszym mieście 
już nie ma.

Cmentarz znajduje się obok pol- 
skokatolickiego kościoła pw. Bożego 
Ciała (gdzie proboszczem jest ks. 
Rafał Michalak), przy ul. 3 Maja. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: metropolita gdański arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski, Gerhard Olter, 
reprezentujący mniejszość niemiecką, 
Jakub Szadaj, reprezentujący mniej
szość żydowską i Selim Chazbije

wicz, przedstawiciel mniejszości tatar
skiej oraz reprezentanci Kościołów 
zrzeszonych w Gdańskim oddziale 
PRE. Na uroczystości obecni byli 
także gdańszczanie, którzy nie wie
dzą, gdzie spoczywają ich przodko
wie. Wszyscy, którzy przybyli na 
Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy 
wspólnie modlili się za dusze zmar
łych pozbawionych swoich mogił.

Warto podkreślić, że podobne 
obchody odbyły się na tym wyjątko
wym miejscu już po raz trzeci, gdyż 
cmentarz został otwarty w pier
wszym dniu I Światowego Zjazdu 
Gdańszczan, 24 maja 2002 roku i 
upamiętnia 27 gdańskich nekropolii, 
które zostały zlikwidowane po 1945 r.

Tragiczne dzieje gdańskich cmen
tarzy po II wojnie światowej znalazły

odzwierciedlenie w napisie okalają
cym grobow iec, stanow iącym  cen
tra lne miejsce Cmentarza N ieist
nie jących Cmentarzy. Są tam 
s łow a poe tk i Maszy Kaleko: 
„Tym, co im ion nie mają na g ro 
bie, a ty lko  Bóg wie, jak kto 
się zow ie” .

Zgromadzeni przeszli później pod 
pom nik o fia r epidem ii tyfusu w 
gdańskim  areszcie (teren „Tw ie r
dzy G dańsk” vis a vis Szpitala Ko
lejowego), gdzie pochowanych 
jest około  1100 w ięźniów, N iem
ców, Polaków i Kaszubów oraz in
nych narodwości, zmarłych od kw iet
nia 1945 do kw ietn ia 1946 na ty 
fus w w ięzieniu przy u licy  Kurko
wej.



Zwyczaje powielkanocne na świecie

Procesja „Correr a Cristo”
Tradycja procesji „Z Chrystusem prze

ciw przemocy” związana jest z niedzie
lą przewodnią, pierwszą niedzielą po 
Wielkanocy, i ma miejsce w Chile.

Tego dnia w wielu miastach 
i wsiach w Chile odbywają się pro
cesje, zwane „Correr a Cristo” — 
„Z Chrystusem przeciw przemo
cy” . Zwyczaj ten pochodzi z po
czątków XIX w., i do dziś jest wciąż 
żywy, spontanicznie przestrzega
ny i praktykowany z potrzeby pły
nącej z głębi serca. Stanowi on 
autentyczną chęć zaprezentowa
nia pobożności, waleczności i s il
nych więzi społecznych danej 
miejscowości. Aby dobrze zrozu
mieć znaczenie tego symboliczne
go pochodu, trzeba przypomnieć 
pewne wydarzenie z historii Chile.

W roku 1821 Chile wyrwało się 
spod władzy Hiszpanii i szybciej 
niż inne kraje Ameryki Południo
wej stało się państwem niepodleg
łym. Nie stało się to jednak w spo
sób pokojowy i bezkrwawy. W mło
dym państwie Chilijskim nie było 
spokoju, często wybuchały roz
maite niepokoje społeczne, szpie
dzy hiszpańscy podburzali wieś
niaków, organizowali zbrojne ban
dy, które — rozzuchwalone — rosły 
w siłę i stanowiły nie lada problem 
dla wojsk rządowych. Młodej wła
dzy republikańskiej udawało się 
przy pomocy swych sił porządko
wych utrzymywać jakoś porządek 
w miastach, na wsi jednak panował 
chaos i bezprawie. Do wielu okolic 
na prowincji oddziały rządowe 
w ogóle nie docierały. Prowincja 
terroryzowana była przez bandy 
zbójców i ludzi wyjętych spod 
prawa. Mieszkańcy wiosek naj
bardziej obawiali się rozbójników 
herszta Neiry, napadających na 
wsie i podróżnych na drogach. 
Obawiali się także braci Pincheira, 
którzy grasowali na południu kraju, 
niemal bezkarnie. Te postacie 
i wiele im podobnych przetrwały 
do dnia dzisiejszego w pieśniach, 
balladach i legendach. Trzeba 
dodać, że dla zbójców nie było 
świętości — napadali zarówno na 
wieśniaków, podróżnych, jak i na 
duchownych, na osady i na kościo
ły, plebanie katolickie. Ich łupem 
padały zarówno chłopskie niewiel
kie oszczędności, jak i złote kie
lichy mszalne, zarobki kupców 
i datki wiernych, zapasy żywności 
i drogie ornaty, które następnie 
stawały się derkami końskimi.

Zarówno wieśniacy, jak i du
chowni — jednakowo krzywdzeni 
i terroryzowani —- nie mogli dłużej

znosić rozbójników. Zjednoczyli się 
więc, słusznie uznając, iż w jedności siła 
i że razem łatwiej będzie obronić się 
przed napaściami. W ten sposób powsta
ła straż zbrojnych jeźdźców — zwana 
huasos — broniących wiosek i kościo
łów, eskortujących księży podczas 
ich przejazdów do wiernych. Od nich 
właśnie, od huasos, wywodzi się tra
dycja dorocznego pochodu— czyli pro
cesji „Correr a Cristo” . W każdej 
miejscowości, gdzie ma się odbyć pro
cesja, powstaje komitet organizacyj
ny, zajmujący się planowaniem i orga
nizacją uroczystości, zbieraniem fun
duszy na jej realizację, doborem uczest
ników — co jest nie byle wyróżnie
niem — i dekoracjami.

Dawniej w procesji uczestniczyli 
huasos odświętnie ubrani w stroje 
wzorowane na strojach jeźdźców 
andaluzyjskich, na najlepszych ko
niach, księża i akolici w powozach 
oraz licznie zgromadzeni miesz
kańcy okolicznych wiosek i osad. 
Księża błogosławili zebranych przy 
drodze wieśniaków, a jadący na 
czele z wielkim krzyżem w ręku 
dowódca oddziału wzywał — jak 
każe tradycja — ukrywających się 
bandytów, by opuścili swoje kry
jówki i powrócili na drogę cnoty, 
uczciwości i prawa. Z biegiem lat, w 
procesji mogli brać udział tylko 
właściciele ziemscy, których stać 
było na wspaniałego wierzchowca, 
piękny strój, bogatą uprząż końską, i 
którzy mogli posiadać broń. Uboż
szym pozostawało tylko przyglądać 
się lub gonić jeźdźców pieszo.

W miarę upływu lat obyczaje 
uległy zmianie. O ile dawniej w 
powozach jadących za konnymi 
huasos mogli jechać tylko księża i 
akolici, to później mogły jechać 
także kobiety i dzieci. Obecnie zda
rzają się coraz częściej bardziej 
współcześni huasos, dosiadający 
rowerów. Jednakże wciąż jest taka sa
ma, jak dawniej, świąteczna atmosfe
ra. Jak dawniej unosi się nad pro
cesją dźwięk hymnów kościelnych, 
na trasie przejazdu udekorowane są 
p ięknie  domy. Także powozy, konni i 
konie pięknie są przystrojeni. Wciąż 
są takie same krzyże, proporce, cho
rągwie i święte obrazy w rękach 
uczestników procesji. Prowadzący 
pochód jeździec, wymachując drew
nianym mieczem i pędząc galopem, 
wzywa nieistniejących rozbójników 
do ujawnienia się i podjęcia uczci
wego życia — by, po chwili, znów 
statecznie podążać przed powozami 
wyznaczoną trasą. A wszystko to, 
by iść z Chrystuem przeciw przemo
cy.

Jubileusze Święceń 
Kapłańskich w 2005 r.

57 lat kapłaństwa (1948)
ks. Franciszek Rygusik 
ks. Roman Marszałek
48 lat kapłaństwa (1957)
ks. Stanisław Muchewicz 
ks. Jan Wąsik

45 lat kapłaństwa (1960)
ks. inf. Aleksander Bielec 
ks. inf. Ryszard Dąbrowski

40 lat kapłaństwa (1965)
ks. Marian Kowalczyk

35 lat kapłaństwa (1970)
ks. Józef Bryza 
ks. Daniel Olesiński

30 lat kapłaństwa (1975)
ks. Zbigniew Bonkowski 
ks. Antoni Norman 
ks. Piotr Strojny

25 lat kapłaństwa (1980)
ks. Krzysztof Groszak 
ks. Jan Belniak 
ks. Dominik Gzieło 
ks. Zdzisław Jankowski 
ks. Henryk Nowacki 
ks. Mieczysław Piątek 
ks. Jerzy Uchman
20 lat kapłaństwa (1985)
ks. Leszek Kołodziejczyk

W szystkim Jubilatom J.E . ks. bp 
W iktor W ysoczański— Z w ierz
chnik Kościoła Polkokatolic- 
kiego w R P  przesyła osobiste 
życzenia w Wielki Czwartek— Tri- 
duum Paschalnego, w Dzień usta
nowienia Sakramentu K apłań
stwa p rze z  Chrystusa Pana.



„Kto czci ojca, uzyskuje odpuszczenie grzechów, 
a kto szanuje matkę, jakby skarby zgromadził”

(Syr 3, 3-4)

Rodzinne spotkanie z Bogiem
Jeszcze tak niedawno przeżywa

liśm y Święta W ielkanocne, poprze
dzone, jak zwykle, niezbędnym i 
przygotowaniami, porządkami. Stara
liśmy się, w miarę m ożliwości (czę
sto bardzo skrom nych), aby oprawa 
św iątecznych przeżyć była godna, 
aby także nasze domy, m ieszkania 
św iadczyły swoim wystrojem  i at
mosferą o naszym zaangażowaniu i 
naszej postawie wewnętrznej — 
katolickiej.

Oczywiście, oprawa zewnętrzna 
ma zawsze charakter d rugop la 
nowy, liczy się bowiem przygotow a
nie duchowe, wewnętrzna prze
miana, która dokonuje  się przez 
modlitewne zaangażowanie — udział 
w nabożeństwach pasyjnych, reko
lekcjach, przestrzeganiu postu. Trud 
ten zw ieńczony zostaje bezpośred
nim aktem naszej skruchy, św iąte
czną spowiedzią świętą i Komunią.

Te wszystkie działania razem 
wzięte sprawiają, że czczenie pa
miątki Męki i Zm artwychwstania 
Jezusa jest przejawem żywej w iary. 
M a  to również szczególne znaczenie 
w aspekcie rodzinnym , bo przecież 
każde święta chrześcijańskie, oprócz 
wym iaru teologicznego, litu rg iczne
go mają w ym iar rodzinny.

W prawdzie Święta W ielkanocne w 
tym  względzie nie są aż tak 
wymowne, jak Święta Bożego Naro
dzenia, gdy uroczyście obchodzi
my pamiątkę narodzin Syna Boże
go w Rodzinie Nazaretańskiej, to 
jednak są również wspaniałą okazją 
do rodzinnych spotkań. Te spotka
nia nabierają coraz w iększego zna
czenia. Zm ieniające się bowiem od 
w ielu już lat warunki gospodarcze, 
społeczne mają isto tny w pływ  na 
życie rodzinne. M igracje ludności 
spowodowane chęcią zdobycia  w y
kształcenia, poszukiwaniem  pra
cy — oczywiście, jak najbardziej 
uzasadnione— zacierają jednak obraz 
rodziny w ielopoko len iow ej. Rodzi
ny, w które j wszyscy, na co dzień, 
uczyli się siebie nawzajem, a nade 
wszystko szacunku do rodziców  i 
dziadków, wrażliwości wobec star

szego człowieka, rozu
m ienia jego potrzeb. I 
odw rotn ie  człow iek star
szy — babcia, dziadek, 
mając kontakt na co dzień 
z wnukam i, ła tw ie j do
strzega zm ieniającą się 
rzeczywistość, ła tw ie j mu 
zrozum ieć i kształtować 
ich zachowanie.

Dziś regułą stają się 
duże odległości m iejsc 
zamieszkiwania członków  
rodzin, nawet tych naj
bliższych. Dlatego tak waż
ne są rodzinne odniesie
nia, a świąteczne spot
kania mają za cel odra
dzanie więzi rodzinnych, 
które ze wspom nianych 
pow odów  coraz bardziej 
się „schładza ją” . A rolę 
rodziny trudno przecenić.

Nasz Zbaw icie l, Jezus 
Chrystus, przychodząc na 
świat w łaśnie w rodzin ie
ludzkiej ukazuje n ieprze
m ijającą w artość rodziny i 
jej zadan ia w kształtowaniu 
w łaściwych postaw każde
go człow ieka. Jest to wzór 
rodziny żyjącej o fiarną m i
łością, której n ic nie zastą
pi. Serca matki i o jca prze
pełnione miłością rodziciel
ską można porównać do źródła, z któ
rego nieustannie w ypływ a woda 
dająca życie. Rodzina była, jest i 
będzie źródłem dającym życie zarów
no w aspekcie prokreacji, jak i w łaś
ciw ych relacji m iędzyludzkich.

Dzisiaj, kiedy w ielu próbuje m ani
pulować przy tej „św iętej ins ty tuc ji” 
tw ierdząc, że ma lepsze modele i 
wzorce życie rodzinnego, należy 
zadać pytanie — czy wszystko 
trzeba zm ieniać, czy w olno  to czy
nić, czy wreszcie rew olucjon izow a
nie tej s trony ludzkiej egzystencji nie 
doprowadzi do jej to ta lnej degrada
cji? Taka w izja jest bardzo prawdo
podobna. Zatem nasze rozważania, 
powodowane troską o w łaściwe 
oblicze rodziny, są jak najbar

(Fot. z arch. redakc ji 2001 r.)

dziej na czasie i wręcz niezbęd
ne.

W znam ienitej w iększości u rodzi
liśm y się w  rodzinach, gdzie m iłość i 
szacunek były i są wyznacznikiem ich 
działania. W  atmosferze miłości rodzin
nej wzrastaliśmy. To już wystarczający 
powód, aby brać odpowiedzialność za 
rodzinę i w ypracow yw ać w łaściwe 
warunki funkcjonowania i rozwoju tej 
rodziny w  przyszłości. Ten nakaz 
dotyczy każdego: wierzącego i niewie
rzącego, m łodzieńca i starca. Nas, 
w ierzących — rzec można — dotyczy 
podwójnie, bowiem jest nie ty lko  
przejawem dobrej w oli i zgodne
go współżycia  rodziny, ale także 
nakazem ze strony Boga — Stw ór
cy.



Interesująco i wyczerpująco u jm u
je ten problem  św. Paweł Aposto ł w 
Liście do Kolosan. „Przeto p rzyob
leczcie się jako  w ybrańcy Boży, 
św ięci i  um iłowani, w serdeczne 
współczucie, w dobroć, pokorę, 
łagodność i c ierp liw ość znosząc 
jed n i d rugich i przebaczając sobie  
nawzajem, jeś li kto ma pow ód do 
skarg i p rzeciw  kom u; ja k  Chrystus 
odpuścił wam, tak i wy. A ponad to 
wszystko przyobleczcie się w m i- 
łość, która jes t więzią doskona łości”  

 (Kol 3, 12-14).
Wprawdzie te wersety nie odnoszą 

się bezpośrednio do życia rodzin
nego, to  jednak rodzina, dom 
rodzinny są tym miejscem, gdzie 
najdoskonalej i najpełnie j możemy 
zrealizować zalecenie Apostoła. W 
myśl g łoszonej przez niego nauki to 
nie przelotne uczucie jest istotą 
więzi rodzinnych, ale wzajemne 
poświęcenie i oddanie się sobie. 
Mówiąc proście j — codzienne,

 „Rozpoczynając od pokolenia 
 mojej babci (ze strony mamy), 
 muszę stw ierdzić, że m oment na- 
 rodzin dziecka i jego chrzest w 
rodzin ie babci przebiegał zupełnie 
inaczej, niż w  mojej obecnej rodzi
nie. Moja babcia pochodziła  ze wsi 
i była najstarszym dzieckiem  w 
swojej rodzinie, d latego też pamię
ta prawie wszystkie narodziny swo
jego rodzeństwa. Dzieci rodziły  się 
w tedy bardzo często. Prababcia 
rodziła wszystkie swe dzieci we 
własnym domu, w obecności aku
szerki. Gdy ty lko  prababcia dobrze 
się czuła po porodzie, natychm iast

cierp liw e i wspólne podejm owanie 
trudów  jakie niesie życie w  imię 
dobra tej wspólnoty, jaką jest ro
dzina. Człow iek od pokoleń stara 
się w ypracow ać najlepsze form y 
życia rodzinnego, z różnym skut
kiem. Czasy, w których żyjem y 
wykazują, że w iele spraw w tej 
przestrzeni nam się nie udało, 
a z licznym i nie potra fim y sobie 
poradzić.

Mędrzec starotestam entowy Sy- 
rach mówi: „K to  czci ojca, uzyskuje  
odpuszczenie grzechów, a kto  sza
nuje matkę, jakby  skarby zgrom a
d z ił”  (Syr. 3, 3-4). Tak w ięc opieka i 
m iłość okazana rodzicom  jest w y
nagradzana już teraz przez b łogos
ław ieństw o, dobre życie — argu
m entuje mędrzec.

Wrażliwa, czuła, w yrozum iała mat
ka; pełen poświęcenia, troskliw y, od 
pow iedzia lny i kochający ojciec, 
w ychow ane na tych wzorcach ko
chające dzieci to Boży obraz rodzi

ny, której wzorcem jest Rodzina 
Nazaretańska. Czerpm y z tych Bo
żych m ądrości i um acnia jm y nasze 
rodziny, abyśmy um ieli zachować 
dla przyszłych pokoleń te wartości, 
k tórych poza rodziną nie znaj
dziemy.

W naszej parafii katedralnej pw. 
Św. Ducha rok 2005 przeżywamy 
jako rok wdzięczności wobec Pana 
Boga za nasze rodziny, otaczając je 
szczególną intencją m odlitewną. Za 
przyczyną Maryi Bożej Rodzicie lki i 
wstaw iennictwem  św. Józefa — 
O piekuna m od lim y się o m iłość i 
zgodę w każdej rodzinie. Zapra
szamy do tej m od litw y wszystkich, 
dz ięku jąc  jednocześnie Waszym Ro
dzinom  za każde dobro, które w no
s ic ie  do w spó lno ty parafii i Kościoła. 
Niech każda rodzina ob fitu je  w du
cha w iary, m iłości i odpow iedzia l
ności.

Ks. Henryk Dąbrowski

rodzinie
dzieci, a nie można było dopuścić, 
aby dziecko umarło w grzechu 
pierworodnym — bez chrztu. Chrzest
nymi babci by ł najbliższy sąsiad i 
siostra prababci.

W dniu chrzcin prababcia ubie
rała niem owlę w czyste kaftaniki 
(ko lo r zależał od płci dziecka: 
dziewczynkę ubierano w niebieski 
kolor, ch łopca w różowy), i w 
beciku rodzice chrzestni nieśli je 
do m ie jscow jego kościoła. Gdy 
dzieckiem  była dziewczynka — 
becik niosła kobieta, gdy ch ło 
piec — mężczyzna. Dzień przed 
chrztem  prababcia była z nie
m owlęciem  w kościele, aby do
konać „w y w o d u ” , tzn . o trz y 
mać b łogosław ieństw o dla sie
bie i maleństwa oraz podzię
kować Bogu za szczęśliwe rozw ią
zanie.

cd. na str. 10

Tradycje w polskiej rodzinie
Prezentujemy dziś opisy zwyczajów praktykowanych w rodzinach warszawskich, a zwią

zanych z doniosłym momentem urodzenia się dziecka. Relacje dotyczą minionego wieku, aż 

do lat nam współczesnych.

Narodziny dziecka -  święto w
Urodzenie się dziecka to ogromny zwrot w całym domowym porząd

ku — w zachowaniu młodych rodziców, dziadków, jednym  słowem całej 
najbliższej rodziny. Poprzedzony jest długim okresem oczekiwania, przy
gotowań, niepewności. W przeciwieństwie do świąt tzw. „ogólnych”, jest 
to uroczystość — święto — wyłącznie rodzinne. Wówczas to chwile na
pięcia, zdenerwowania przeistaczają się w radość, zadowolenie i ulgę.
Wiele informacji dotyczących takich właśnie chwil niosą przytoczone  
poniżej wypowiedzi młodych ludzi. Posłuchajmy zatem...

decydowano się na chrzest. Ten 
pośpiech spowodowany był dużą 
śm ierte lnością nowo narodzonych



cd. ze str. 9

Po ochrzczeniu dziecka, powra
cano do domu. Nakrywano s tó ł i 
zaproszeni goście — tzn. rodzice 
chrzestni, dalsza rodzina i znajo
mi — zasiadali do stołu. Jednakże 
przyjęcie takie było robione jedy
nie w przypadku narodzin i chrztu 
pierwszego dziecka. C erem oniał 
ochrzczenia rodzeństwa babci trak
towany był już skrom niej, ogran i
czając się jedynie  do chrztu w koś

ciele, a potem przechodzono do 
porządku dnia codziennego. Naj
częściej chrztu dokonyw ano w 
dzień świąteczny, np. w niedzielę. 
Im iona babci i jej rodzeństwa 
rodzice dobierali z im ion, które 
n o s ili św ięc i, np. G enow efa , 
Jadwiga, Zofia, Antoni, Franci
szek itp. Każde z dzieci nosi
ło  dwa imiona, tzn. m iało dwóch 
patronów.

Moja mama urodziła  się, nie jak 
babcia w  domu, ale w warszawskim 
szpitalu. Była drugim  dzieckiem, 
po wujku. Na jej u rodziny najbar
dziej czekał dziadek, k tó ry konie
cznie chc ia ł m ieć córkę. Poród 
przeżywał bardziej, niż babcia (tzn. 
psychicznie). A po w iadom ości o 
narodzinach dziewczynki, nie po
siadał się z radości, obsypując 
babcię kw iatam i. Po k ilku  dniach, 
gdy babcia czuła się już dobrze, 
dziadek zw o ln ił się z pracy i 
dorożką przyjechał pod szpita l, 
aby zabrać żonę z maleństwem. 
Mama urodziła  się w  listopadzie, a 
w ięc rodzice jej zdecydowali się 
czekać z chrztem do św iąt Bożego 
Narodzenia. Rodzicam i chrzest
nymi mojej mamy byli przedstaw i
ciele rodzin, każdej ze stron. Po 
cerem onii chrztu babcia zorgan i
zowała małe przyjęcie dla najb liż
szej rodziny, tzn. dla chrzestnych, 
braci i s ióstr i ich rodzin. O bow iąz
kowo wcześniej babcia była z

dzieckiem  w kościele, aby dokonać 
„w yw odu” , podobnie jak to robiła 
prababcia.

Moja siostra urodziła się w 
dom u, a brat — w szpitalu. Ja rów 
nież w domu. Te dom owy porody, 
to  była pewna asekuracja mamy, 
przed ewentualną zamianą dzieci. 
Pojawienie się na św iecie mojej 
s iostry  było wydarzeniem szcze
gólnym . Była pierwszym dziec
kiem w rodzin ie. Rodzice pobrali 
się z m iłości. Jej chrzestnym i 
rodzicam i zostali: siostra ojca i 
krew ny mamy — cioteczny brat. 
Cała cerem onia chrztu i przyjęcia 
pow tórzyła  się jak poprzednio. 
Rzeczą ciekawą i inną, niż w op i
sywanych przypadkach, było  to, że 
po urodzeniu s iostry mama dostała 
od ojca p iękny prezent, nie m ów iąc 
już o wspaniałych kw iatach. Był 
nim ś liczny p ierścionek, k tó ry 
mama nosi do dziś. Ja urodziłam  
się również w domu, w obecności 
położnej, tak jak moja siostra. 
Było to w lutym , w ięc chrzest na
s tą p ił d op ie ro  na W ie lkanoc.
O moim im ieniu zdecydow ał w u
jek , a u to ry te t ro d z in y . M oja  
siostra otrzym ała na chrzcie imię 
Elżbieta, brat — Jerzy, a ja — 
Wanda, choć nie było odpow ied
nika w  im ionach św iętych, w ięc 
ochrzczone mnie: Halina, M ona” .

* *  * 

„U rodzenie  się dziecka jest na 
o gó ł najw iększym  świętem i radoś
cią dla samych rodziców. O czy
w iście, do m łodych rodziców  przy
chodzą zawsze ich rodzice, aby 
obe jrzeć sw oje  w nuki. Dalsza 
część rodziny składa życzenia, a 
po przyjściu do domu przynosi dla 
dziecka jakieś drobiazgi (najczęś
ciej są to ubranka) i kw iaty dla 
m łodej mamy. W iadomość o naro
dzeniu się dziecka 
w rodzin ie  prze
nosi się bardzo 
szybko i cieszy 
wszystkie najb liż
sze osoby, a dla 
samych rodziców 
stwarza nastrój pe
łen szczęścia i ra
dości.

W Poznańskiem 
— odw rotn ie  do 
zwyczaju panują
cego w Warsza
w ie — ch łopca po
daje się do chrztu

w niebieskich barwach, a dziewczyn
kę w różowych” .

*  *  *

„Za czasów mojej babci istn ia ły 
pewne zwyczaje, związane jeszcze 
nie z chrzcinam i, a z samym na
rodzeniem się dziecka. W ierzono, 
że przedm iot, k tó ry dziecko jako 
pierwszy weźmie do rączki, w róży 
mu przyszłość, np. różaniec — 
w stąpienie do zakonu, książka — 
naukę, m ądrość itp. Matki p róbo
w ały również nadać swemu dziec
ku pewne dodatn ie cechy przez 
sadzanie na różnych przedm io
tach, czy sprzętach. Tak np. posa
dzenie dziecka na p ian in ie  m iało 
dawać mu słuch muzyczny, posa
dzenie na książce — mądrość... itd. 
Matka, po urodzeniu dziecka, szła 
do kościo ła, do tzw. wywodu. 
Udawała się z dzieckiem  do zakry
stii i tam m odliła  się w czasie mszy 
św. Gdy msza kończyła się, podcho
dz ił ksiądz do niej i kreślił nad głową 
dziecka krzyż. Następnie prowadził 
matkę przed o łtarz do Kom unii św. 
C hrzciny dziecka w kościele w inny 
odbywać się jak najprędzej po uro
dzeniu. W wypadku, gdy dziecko 
było chore, rodzice m ogli ochrzcić je 
sami, w domu.

Dawniej, do poduszki dziecka 
wkładano drobne symboliczne przed
mioty: pióro, różaniec, zeszyt, pienią
dze. O ich znaczeniu było już wspom 
niane. W ierzono też, że na dziecko 
przechodzi charakter jego chrzest
nych rodziców. Na rodziców chrzest
nych najczęściej wybierano rodzi
nę, ludzi, do których ma się za
ufanie i pewność, że w szcze
gó lnych  trag icznych sytuacjach 
zaopiekują się dzieckiem, zastępu
jąc mu rodziców . C hrzciny odby
w ały się oczyw iście w kościele. 
Dziecko było bardzo starannie



ubrane na biało, z dodatkiem  ko lo 
rowych wstążeczek — różowych 
dla ch łopca i n iebieskich dla dzie
wczynki. Po ceremonii zaproszeni 
goście udawali się na przyjęcie do 
domu. Dawniej był i dziś istnieje 
zwyczaj dawania prezentów dla 
dziecka. Babcia wspomina, że w jej 
czasach był to najczęściej m edalik 
lub ryngraf. Obow iązkowo na lewą 
rączkę zakładano dziecku czer
woną wstążeczkę, aby chron iła  „od 
uroku” . Jeśli nie zakładano jej na 
rączkę, to zawiązywano na łóżecz
ku dziecka. Rodzice chrzestni 
kładli również pieniądze w form ie 
prezentu w poduszkę, w której 
chrzczone było dziecko. Obecnie 
prezentami dla dziecka są najczęś
ciej ubranka itp. C hrzciny m iały 
szczególną oprawę i trw a ły  w łaś
ciw ie dwa dni. Przyjęcie przygoto
wywali rodzice dziecka".

*  *  *

„Urodzeń jest tak mało w  moim 
pokoleniu, że trudno pisać o 
jak im ko lw iek zwyczaju, zw iąza
nym z tym wydarzeniem. Jeszcze w 
pokoleniu mojej matki rozsyłało się 
zawiadom ienia o tym radosnym 
fakcie i przyjm owało życzenia i 
gratulacje. Moja mama, kiedy ja się 
urodziłam , dostała od swego męża 
kosztowny prezent. Dziś jest ina
czej.

Odebrano nam poezję, w którą 
poprzednie pokolenia starały się 
ubrać fakt przyjścia na świat czło
wieka. Kobiety rodziły w domu. 
Zaraz po porodzie przyoblekano je 
w śliczną bieliznę, myto, czesano. 
Pokazywała mężowi dziecko w 
ramce jak z obrazka. I tak było na 
pewno bardzo dobrze.

Ja urodziłam  wymarzone dziec
ko w szpitalu — jak wszystkie 
kobiety — anonim owo. Krzyczano 
na mnie, że histeryzuję, że płaczę. 
Samotna, wylękniona, oderwana 
od domu walczyłam, by trak to 
wano mnie jak człow ieka. Modne 
ostatnio i lansowane o jcostwo 
zaangażowane (poród w obec
ności o jca), które ma tak samo 
zwolenników, jak i przeciwników, 
ma chyba ten najw iększy walor, że 
chroni kobiety przed anonim o
wością, że przeciwdziała uczuciu 
opuszczenia w tak don ios łym  
momencie.

Odebrano nam w ięc m ożliwość 
pięknego rodzenia, czyniąc ten 
rodzinny, in tym ny fakt w łasnością 
publiczną. Pewien robotn ik  z Woli

zabiera ł się nawet do bicia lekarki, 
w ie lk ie j zwolenniczki okresu błę
dów  i wypaczeń, ponieważ oznaj
m iła mu, że dziecko nie należy do 
niego, lecz do Polski Ludow ej” .

*  * *

„M oja  babcia opowiadała mi, że 
mój dziadek, po urodzeniu się syna 
cieszył się bardzo, ale dopiero po 
urodzeniu się córki (mojej mamy) 
był naprawdę szczęśliwy. Poród 
odbierała w domu położna, która 
obw ieściła  czekającemu w drugim  
pokoju dziadkowi, że ma córkę. 
W tedy mój dziadek, oprócz nor
malnej, ustalonej zapłaty, dodał 
położnej złotą p ięciorub lów kę „za 
dziewczynkę” . Wiem też, że to 
w łaśnie mój dziadek cieszył się 
najbardziej z m oich urodzin i gdy w 
rok po mnie u rodz ił się mu wnuk, 
nie przeżywał już tak w ielkich 
wzruszeń. Do końca życia byłam 
zresztą u lubienicą dziadka. U ro
dziłam  się w  dom u, w obecności 
położnej. Mój o jc iec by ł w tedy 
daleko od Warszawy. Zaw iado
m iono go lis tow n ie  o tym , że ma 
córkę. Sądzę, że było to dla niego 
w ielkie  rozczarowanie, m arzył bo
wiem o synu. W każdym razie przy
jechał, aby mnie zobaczyć, dopiero 
po m iesiącu i nie okazywał mi 
szczególnego zainteresowania, ani 
sym patii. Natom iast, kiedy urodził 
się mój syn (urodził się w  szpitalu), 
a w iadom ość o tym dotarła  (przez 
opłaconą przeze mnie salową) do 
domu, tata o tw orzył butelkę konia
ku, mama zrob iła  kawę (była już 4 
nad ranem). Już w dw ie godziny 
później otrzymałam od o jca kw iaty (z 
karteczką „Dziękuje  za w nuka” ), a 
troszkę później kw iaty od męża i 
lis t od mamy. Co chw ila  p rzyno
szono mi kw ia ty i karteczki z g ra tu 
lacjami. Przyjechał po mnie mąż i 
moja babcia (ze s trony mamy). Pie
lęgniarka przyniosła dziecko, ubra
ła je, podała czekającemu mężowi, 
on zaniósł małego do taksówki i 
oddał babci. Moja babcia była 
p ierwszą osobą, któ ra  kąpała, 
przewijała i opiekowała się moim 
synkiem. N ikt inny nie m iał odwagi 
go dotknąć. Babcia też zawiązała 
na łóżku  synka czerwoną wstą
żeczkę „od u roku ” . W kilka dni 
później przyszli w  odw iedziny moi 
w ujkow ie i moja chrzestna matka. 
Przyjechała też teściowa. Od teścia 
otrzym ałam  w tedy wachlarzyk je 
go matki (pierwszy wnuk) i sukien
kę do chrztu, którą nosili jej syno

w ie i którą szyła i haf
towała jego matka. Jeś
li chodzi o upom inki, to 
syn mój dosta ł od ojca 
chrzestnego książecz
kę oszczędnościową z 
wkładem  1000 zł, a od 
matki chrzestnej— srebr
ny kubeczek z pieniąż
kiem, od m oich rodzi
ców  — srebrną łyżecz
kę, a od mojej babci (ze 
strony mamy) z ło ty me
da lik ” .

*  *  *

„Za czasów mojej 
babci dzieci rodziły się 
w domu. W przyjściu 
ich na św iat pomagała 
akuszerka, która każde 
dziecko badała, a jeśli 
było bardzo słabe — chrzc iła  wodą. 
C hrzciny w łaściwe odbyw ały się po 
kilku  tygodniach. U b ran ie  i b e c ik  dla 
noworodka (różowy dla chłopca, 
niebieski dla dziewczynki) przygo
tow ywała matka chrzestna. W dzień 
chrztu ona także ubierała dziecko - 
m usiała przy tym pamiętać, żeby 
kaftanik założyć najpierw  na prawą 
rączkę, co ch ron iło  dziecko przed 
zostaniem mańkutem. Ojciec chrzest
ny k ład ł dziecku pod główkę (pod 
poduszkę, do becika) pieniądz, aby 
je zawsze miało. Po pow rocie  z koś
cio ła  rodzona matka odw ija ła  dziec
ko z becika, żeby w przyszłości 
szybko biegało. Potem odbywało się 
przyjęcie. Zaproszeni goście (krew
ni i sąsiedzi) przynosili prezenty w 
naturze (np. jajka, sery, mąkę itp.), 
żeby w przyszłości dziecko n igdy nie 
g łodowało.

Moja mama urodziła  nas w szpi
ta lu; kiedy wracała do dom u, o jc iec 
p rzygotow yw ał wszystko na jej 
przyjęcie. Sprzątał mieszkanie, przy
go tow yw ał łóżko, jakiś elegancki 
posiłek, na sto le staw ia ł zawsze bu
kiet kw iatów  i upom inek dla m atki i 
dziecka. To pow itan ie odbywało się 
w gron ie  rodziny (tzn. babcia, 
rodzice i kolejne dziec i)” .

*  *  *  

„Zastanaw iające jest dla mnie to, 
że w  zasadzie we współczesnej 
rodzin ie nie ma teraz żadnych 
zwyczajów  (albo jest ich bardzo 
mało i zanikają) zw iązanych z na-

cd. na str. 12
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rodz inam i dziecka. Pytałam  o 
to  rodz iców . Tw ie rdzą , że po 
narodz inach, dz iecko  przekazu je  
się sym bo liczn ie  o jcu . P odob
nie jes t z p ie rw szym  p rzekro 
czeniem  p rogu dom u przez dz iec 
ko w łaśn ie  na rękach ojca. 
Tata  pam ięta, że w  jeg o  ro 
dz in ie  is tn ia ło  coś tak iego, jak 
zaw iązywanie czerw onej w stążecz
ki na lewej rączce dziecka, by 
je  u ch ro n ić  od uroków .

M atka ch rzestna  p rzynos iła  
dz iecku  b ia łą  koszu lkę, w  k tó 
rą ub ie rano  n iem ow lę. O jc iec  
ch rzestny  p rzyn o s ił św iecę -g ro m - 
nicę. B y ł to  sym bo l w ia ry  ch rze 
śc ijańsk ie j, k tó rą  dz iecko  m ia
ło  p rzy jąć  w  m om encie  ch rz tu . 
D aw nie j, po ch rzc inach , p rezent 
od o jca  ch rzestnego  m usia ł 
być bardzie j okaza ły  n iż od 
m atki ch rzestne j. C hrzestny  ku 
pow a ł zw yk le  z ło ty  m edalik  
ze z ło tym  łańcuszk iem . Prezen
ty  k ład z ion o  pod poduszkę  d z ie c 
ka (m o g ły  to  być  po p rostu  
p ien iądze). B y ło  też daw nie j 
w  zw ycza ju , że dz iecko  p o w in 
no o trzym ać coś ze srebra  od ro 
d z iców  ch rze s tnych ” .

„K iedyś  panow a ł zw yczaj, że 
na ch rzes tnych  b ierze się ko 
goś z rodz iny, a o s ta tn io  w p ro 
w adza się n ow y zw ycza j, że 
ch rzestnym i m ogą być rów nież 
zna jom i. C hrzestna  ub iera  dz iec
ko do  ch rz tu , to  znaczy  ku 
pu je  w szystko , w  czym  d z iec 
ko poda je  się do  ch rz tu , łą cz 
nie z kapką. C hrzestna  też w k ła 
da p ien iążki do  becika. N a to 
m iast ch rzes tny  kupu je  z ło ty  
m e d a lik . Do n ie d a w n a  b y ło  
zw yczajem  w  naszej rodzin ie , 
że ch ło p czyka  n ies ie  do  ch rz tu  
ch rzestna , a d z ie w czynkę  — 
ch rzestny . Teraz jes t o d w ro t
nie. K iedyś w  naszej rod z i
nie nadaw ano dz iecku  im ię  ko 
goś ze sta rszych , np. babci, 
dziadka. Teraz jes t d o w o l
ność w  w ybo rze  im ien ia . P ow sta
ła  tzw . „m o d a ” na im iona , do 
k tó re j raczej w szyscy  p ró bu ją  
się dostosow ać, ch oć  n ie  zaw - 
sze .

„Wielka rolę, jaką przypisywano rodzinie w ówczesnym życiu obyczajo
wym Polski XVII-XV III-wiecznej, powodowała, że wszelkie uroczystości i 
obrzędy rodzinne stanowiły nader ważne momenty dla kręgu ludzi związa
nych ze sobą więzami krwi, jak również dla ich przyjaciół i znajomych. 
Wydaje się, iż w żadnym chyba innym okresie dziejowym uroczystości te nie 
odgrywały tak ważnej i złożonej roli. Rozpoczynały je urodziny dziecka” — 
podkreśla Zbigniew Kuchowicz w swej książce pt. „Obyczaje staropolskie”.

Z przyjściem  na świat dziecka 
łączyło  się w tam tych czasach 
w iele jeszcze przedchrześcijań
skich zwyczajów . O dosobniano 
w ięc na pewien czas położnicę, po 
połogu dokonywano tzw. „w yw o
du ” , to  jest jej oczyszczenia, 
ponadto poddawano ją praktykom , 
mającym na celu odpędzenie złych

stosowana była wobec niewiast, 
zarówno zamożnych, jak i ubogich. 
Zw yczaj obdarow yw an ia  is tn ia ł 
również wśród mieszczan i szlach
ty, z tym  ty lko , że ludzie bogaci 
obdarzali się bardziej kosztownym i 
prezentami. Zwyczaje te p rzyb ie
rały n iekiedy nawet przesadne 
form y, położnicę odw iedzały czę-

Jak to przed wiekami bywało

Urodziny dziecka w
duchów  i zapewnienie zdrow ia i 
szczęścia n iem ow lęciu. Dziecko 
przenoszono w ięc przez okno, dla 
n iepoznaki przebierano, wodę z 
pierwszej kąpieli wylewano dop ie
ro po upływ ie trzech dni po zacho
dzie słońca itd. Praktyk tych sto 
sowano wiele. Choć w  różnych 
częściach kraju panowały odm ien
ne zwyczaje, w całej Polsce na
rodziny dziecka łączyły  się ze sto 
sowaniem różnych guseł, i to 
wśród w szystkich grup społecz
nych, najw ięcej jednak stosowano 
ich po wsiach i w  m ałych m iastecz
kach.

Oczywiście, Kośció ł starał się 
zaadaptować te praktyki, nadając 
im odpow iedni wydźwięk, często 
w ięc łączy ł je z obrzędem chrztu 
św. Zalecano np. rodzicom , by 
dzieci chrzc ić  następnego dnia po 
porodzie, co często pociągało za 
sobą wypadki przeziębień, a nawet 
zgonów, albo też obchodzono 
o łtarz z n iem owlęciem  i stosowano 
uroczyste  przechodzenie progu 
itp.

Nowo narodzone dziecko żywo 
interesowało krewnych i p rzy jac ió ł 
rodziców, a w  środow isku w iejskim
i m ałom iasteczkowym  budziło  za in
te resow anie  niemal w szystk ich  
m ieszkańców. Uważano wręcz za 
obowiązek okazanie pom ocy mat
ce maleństwa. Istn ia ł w ięc zwyczaj 
obdarowywania położnicy przez 
sąsiadów, krewnych i znajomych. 
Ponieważ matka nowo narodzo
nego dziecka nie była w stanie 
zająć się gospodarstwem , dostar
czano jej w iktuałów . Po wsiach 
każdy dawał w edług swojej m ożli
wości. Znoszono chleb, jajka, ser, 
masło itp. Ta wzajemna pom oc

sto tłum y znajom ych, stąd też 
wydawano i sporo na wystawne 
poczęstunki. M ag istra ty n iektó 
rych m iast stara ły się ograniczać te 
przyjęcia. Na przykład w Gdańsku 
w ydano w pierwszej połow ie XVIII 
w ieku odpow iedni regulam in, któ 
ry szczegółow o określa ł ramy 
składanych w izyt. Zwyczaj wym a
gał, by obdarow yw ać matkę nie 
ty lko  prezentami, ale także obsy
pywać ją  komplem entam i.

Wspaniałą, uświęconą wręcz oka
zją do zabawy stanowiły chrzciny. 
Każda rodzina starała się, by 
w ypadły one jak najokazalej. Na 
wsi ch rzc iny stawały się istnym 
pasmem obżarstwa i opilstwa, zda
rzało się nieraz, iż nawet ru jnowały 
biedniejszych gospodarzy. Feuda- 
łow ie  wydawali w stosunku do lud 
ności plebejskie j odpow iednie  roz
porządzenia, które m iały na celu 
ograniczenie liczby gości, zabro
nienie zbytnie j ilości potraw. Po
dobne zalecenia wydawały także 
n iektóre m agistraty. Zakazy te 
pozostawały jednak ty lko  na papie
rze. Jeśli uroczystości rodzinne 
ludności plebejskiej ograniczano 
wspom nianym i przepisami, szla
chcie  nie zabraniał n ik t obchodzić 
ich z największą wystawnością. 
Także w rodzinach magnackich 
przyjście na świat potomka, szcze
gólnie pierwszego syna, łączono z 
wielkimi uroczystościami: urządza
no turnieje, walki byków, festyny, 
wydawano bale, bankiety, bito z 
dział i moździerzy, wznoszono toa
sty za pomyślność nowego dzie
dzica, za zdrowie rodziców, ku
mów, plebanów, za krewniaków i 
powinowatych.

Wielką wagę przywiązywano do 
doboru odpowiednich rodziców



chrzestnych. Istn iało bowiem m nie
manie, że dziecko będzie dziedzi
czyło cechy swych rodziców chrzest
nych, uważano więc, że jego 
przyszłość zależy w dużej mierze 
od ich zachowania się; zwracano 
także uwagę na zachowanie się 
księdza. Kum ów dobierano w roz
m aity sposób. Najczęściej p ro
szono w kumy krewnych lub przy
jació ł, oczyw iście ludzi ze swojego 
środow iska. M ieszczanie prosili 
często w kumy ludzi zajm ujących 
pewną pozycję społeczną; rze
m ieślnicy, np. oglądali się za raj
cami i ław nikam i, ewentualn ie 
m istrzami. Bywało zresztą różnie. 
W iadomo np., że w pewnych przy
padkach bogata szlachta, a nawet

Polsce XVII
magnaci zapraszali na rodziców  
chrzestnych mieszczan lub ch ło 
pów — możliwe, że w ten sposób 
starano się przyciągnąć d o  siebie 
zamożniejsze jednostki plebejskie- 
go pochodzenia.

Powszechnie praktykow ano daw
ny zwyczaj, że w przypadku, jeśli 
dzieci się nie chowały, rodzice pro
sili w kumy żebraków, w ierzono 
bowiem, że zapewni to  szczęście 
n iemowlęciu. Przypadki zaprasza
nia na chrzestnych nędzarzy spo
tyka ło  się nawet po w ie lkopań- 
skich dworach.

Wśród mieszczan i chłopów ist
niał zwyczaj, że dziecku dawano 
takie imię, Jakie sobie „przyniosło”, 
tzn. takie, jakie w dniu jego naro
dzin figurowało w kalendarzu 
(pomijano jedynie imiona mniej 
znane). Na nadawanie im ienia 
znaczny w pływ  w yw iera ł również 
ksiądz, który czasem dawał takie, 
jakie uważał za stosowne, nieraz 
wbrew woli rodziców. W pewnych 
okolicach istn ia ł zwyczaj, iż na
dawano dziecku imię ojca, dziadka 
lub jednego z b liskich krewnych.
N iektóre tradycje  bywały czasem 
tak silne, że księża godzili się z nim i 
i nadawali im ię takie, jakie  upodo
bała sobie rodzina; np. wśród zamo
żnych ch ło p ó w  podha lańsk ich  
Tylków  powtarzały się stale im io
na: W ojciech, Maciej, Jan. Jeśli 
chodzi o szlachtę, to na ogó ł nie
chętnie nadawano im ię takie, jakie 
dziecko sobie „p rzyn ios ło ” . W grę 
w chodziły  im iona mające związek 
z tradycją  rodu lub też z osobistym i 
upodobaniam i. Toteż w n iektórych 
rodzinach szlacheckich powtarza
ły  się ciąg le te same im iona, np.

Tomasz u Zam oyskich, Rafał u 
Leszczyńskich, Stanisław u Kost- 
ków. Prócz tradyc ji rodzinnej na 
w ybór im ienia w yw iera ł w pływ  
również ku lt św iętych. Znaczny 
w pływ  m ia ły i zakony, które propa
gow ały swoich patronów  zarówno 
wśród szlachty, jak i p lebejuszy. 
Wraz z rozwojem zakonu jezu itów  
coraz częściej spotykało się np. 
im ię Ignacy, Franciszek, Ksawery; 
franc iszkan ie  propagow ali im ię

Testamentu, np. Rachela, Eliasz, 
Daniel. Z biegiem lat przewagę za
częły zdobywać im iona katolickie. 
W yjątek stanow iło  imię Maria. Przez 
d ługi czas nadawali je  ty lko  in- 
nowiery, wśród kato lików  istn ia ł 
bowiem przesąd, że jest to św ię
tokradztw o i może pociągać za 
sobą nieszczęście. Począwszy jed 
nak od XVIII w ieku zaczęto stoso
wać je częściej. W ydaje się jednak, 
że bardziej rozpowszechnione było 
im ię pochodzą od Marii — Marianna.

Moda na im iona była w kołach 
plebejskich zm ienna i zależna od 
o ko licy  kraju, np. w  Żyw ieckiem  
spotykało się im iona rozmaite. 
Charakterystyczne, że pewnych 
im ion używano ty lko  na wsi, 
innych zaś w mieście. Im iona, w 
których gustowała wieś wydają się 
być z dzisiejszego punktu w idzenia

nawet oryg ina lne, spotykało się 
m.in. takie jak: Rycheza, Brygida, 
Anastazja, Scholastyka, D ionizy, 
M elchior, Polikarp. W tym czasie 
m iasto gustowało w Konstancjach, 
M onikach, Salomeach. Ponieważ 
moda na im iona ulegała zmianom, 
w ięc w żadnym przypadku nie 
można łączyć ich z m echanicz
nym nadawaniem według kalenda-

np. im ię Adam i Ewa dawano zw yk
le b liźn iakom . Zwyczaj ten w y
stępował na Podhalu w XVII w ieku.
I s tn ia ł też zw yczaj, n iespo tykany już 
dzisiaj, że rodzeństwu nadawano 
te same im iona, np. wśród braci 
można było  spotkać trzech Janów 
lub Stanisławów. Zwyczajow i te
mu hołdow ali zarówno ch łopi, jak
i szlachta. W ten sposób sta
rano się zapewnić rodzin ie szcze
gólną opiekę jakiegoś świętego. 
Jeśli np. pierwszy syn Jan cho
w ał się dobrze, a drugi nazwa
ny np. Markiem w krótce zmarł, 
to rodzice następnemu dz iec
ku nadawali znów  im ię Jan, w ie 
rząc, że w ten sposób zapewnią 
sobie łaskę odpow iedniego św ię
tego.

An ton iego  i Franciszka, p ijarzy — 
Kalasantego, teatyni — Kajetana. Na 
nadawanie im ienia wyw ierała też 
w pływ  aktua ln ie  panująca moda, 
np. można zaobserwować w pew
nych okresach popularność im ion 
kró lów  lub sławnych ludzi. W XVII

XVIII wieku
wieku często spo ty
kało się np. Zyg
muntów, W ładysła
wów, Janów, Ka
zim ierzów. Bardzo 
chętn ie  nadawano 
też takie im iona, jak:
Andrzej, W ojciech,
Józef. W ielką popu
larnością cieszyło się 
nadal im ię Stanis
ław. Im iona pocho
dzenia s łow iańskie
go, np. Zbigniew,
Jarosław, M irosław,
Bronisław  spotyka
ło  się w XVII w ieku 
jeszcze dość często, 
później zaczęły zani
kać. W XVII w ieku 
popularne były rów
nież im iona pochodzące ze Starego

rza. W szystko 
wskazuje na to, 
że decydu ją
cy w pływ  na 
w ybó r im ion 
wywierali księ
ża, w n iektó 
ry c h  o k o l i 
cach  lic z y li 
się oni je d 
nak w y ra ź 
nie z gustam i 
ludności.

W związku z nadawaniem im ion ist
nia ł szereg różnych zwyczajów,



Z  życia naszych parafii
W parafii poznańskiej nasz najstarszy parafianin Marian Sroka obchodził 

swoje 90. urodziny. Z tej to okazji o fiarow a ł parafii z ło ty kie lich mszalny 
z pateną.

Jub ila tow i życzym y jeszcze d ług ich  lat życia i dziękujem y za wspa
niały dar.

Ks. inf. Roman Skrzypczak

W obiektywie fotoreportera
Przed nami maj 
i Pierwsza Komunia św.

Uroczystość Pierwszej Kom u
nii św. — spotkanie z Panem Je
zusem — pozostaje w  pamięci 
przez całe życie. Jest to  białe 
św ięto — święto czystości ducho
wej, radości i n iezwykłych wrażeń, 
jakie towarzyszą dzieciom przy
stępującym  po raz pierwszy do 
Stołu Pańskiego. Na zdjęciu — 
pam iątkowa fo togra fia  g rupy dzie
ci (parafia Okół) z m in ionych 
lat.

Matka Boska — śnieżna
Marzec br. nie rozpieszczał nas 

w iosenną pogodą. Chociaż słońce 
było już dość wysoko, to jednak 
aura bardziej p rzypom inała pełnię 
zim y niż wiosnę. Śnieg sypał 
nieustannie, co przypraw ia ło  o ból 
g łow y wszystkich „d rogow ców ” , 
lecz, niewątpliw ie, stanow iło  nie
zw ykle piękną scenerię zwłaszcza 
dla fig u r sto jących na zewnątrz 
św iątyń, o toczonych w iecznie zie
lonym i krzewami.

Ośnieżona zieleń i śnieżnobiała 
figura  Najświętszej Maryi Panny 
p ięknie wygląda ły n a  t le  ceglanych 
m urów  kościo ła  — tak, jak to w idać 
na naszym zdjęciu z parafii w Ża
ganiu — aż chcia ło  by się rzec, że 
to  figura  Matki Boskiej śnieżnej.

Naszym najmłodszym Czytelnikom

Nie zapomnijcie 
o Dniu Matki

26 m aja o b ch o d zo n y  jes t p ię k 
ny dzień — Dzień M atki. C hoc iaż 
św ię to  to  p rzypada  w  następnym  
m iesiącu , to  jednak  już  dzis ia j 
p rzyp om ina m y o nim  w szystk im  
d z iec iom , aby każde dz iecko  
m ia ło  czas na to , by się zastano
w ić , co — o p ró cz  kw ia tkó w  — 
m o g ło b y  sp rezen tow ać sw oje j 
M am ie. P odpow iadam y: może to  
być laurka, n ie  ty lk o  z sam ym i 
życzen iam i, ale i op isem  naszej 
M am y — jaka  O na jes t, za co Ją 
kocham y, co nam się ko ja rzy  ze 
s łow em  „m am a” itd . Z astanów cie  
się  i sp ró b u jc ie  sam i coś nap isać 
od s ieb ie  — coś w y ją tko w e g o  — 
sw oje j M am ie w  D niu  Je j św ię 
ta. Z obaczyc ie , jak  się  bardzo 
ucieszy!

A  może ten w iersz podsun ie  
W am jakąś koncepc ję . P rzeczy
ta jc ie :

Pachniesz mi zawsze 
ciepłym słodkim mleczkiem. 
A w dniach dziecinnych 
każde Twoje słowo 
było mi słońcem 
było mi śpiewem.

Zanurzona w miękkość 
pasłam się istnieniem 
piłam Twoją ciszę.
Twego serca bicie 
było moim życiem 
i światłem sumienia.



W 50. rocznicę śmierci Piotra Teilharda de Chardin

Teilhardyzm -  nowa wizja świala
W  bieżącym roku, a dokładnie 

w dniu 10 kwietnia, mija 50 lat od 
śmierci Piotra Teilharda de Char
din — jednego z najgłośniejszych pisa
rzy filozofizycznych, francuskiego 
jezuity, teologa i paleontologa.

Urodził się on w 1881 r. w zam
ku de Sarcenat pod Clermon-Fe- 
rrand. Do kolegium jezuitów wstą
p ił w 1892 r., a w r. 1899 — do no
wicjatu tego zakonu. Studiował f i
lozofię i teologię, a także chemię, 
fizykę, geologię i paleontologię. 
W 1905 r. otrzymał święcenia 
w Hastings i ukończył jednocześ
nie pierwsze swe badania geolo
giczne na wyspach anglonor- 
mandzkich. W latach 1905-1908 
wykładał w Kairze i prowadził ba
dania geologiczne. Jak potem na
pisał, było to pierwsze zetknięcie 
się twarzą w twarz z ziemią, która 
wydała mu się tam bardziej bujna, 
żywiołowa i tajemnicza od tej, 
którą znał w ojczystym kraju. Po 
kilku latach w rócił do studiów teo
logicznych. W latach 1914-1919 był 
żołnierzem (sanitariuszem) armii 
francuskiej, walczącym pod Ver- 
dum, nad Marną i na innych polach 
bitew. W latach 1920-1923 wykła
dał filozofię w Instytucie Kato
lickim w Paryżu.

Prawdziwym przełomem w jego 
życiu okazał się wyjazd do Chin, 
gdzie brat udział w pracach wy
kopaliskowych poświęconych po
szukiwaniu antropoidów. Okazał 
się tu wybitnym geologiem i pa
leontologiem. Pracował przeszło 
23 lata (z przerwami) na terenie 
Azji, Afryki, Europy, zyskując 
sławę współodkrywcy „człowieka 
pekińskiego” . Współpracował też 
z wieloma instytucjami naukowy
mi, m.in. z Ośrodkiem Badań An
tropologicznych w Nowym Jorku.

Sława wybitnego naukowca nie 
zjednała mu jednak przychylnoś
ci oficjalnych czynników kościel
nych, jego publikacje budziły za- 
sadnicze zastrzeżenia. W roku 
1926 generał jezuitów spowodo
wał usunięcie go z Instytutu Kato
lickiego w Paryżu. Rok później 
Rzym nie wydał zgody na druk jego 
książki „Le milieu divin” , a w 1933 
roku otrzymał zakaz wykonywa
nia jakichkolwiek funkcji w Pary
żu. Podstawowe dzieło Teilharda 
de Chardin: „Le phenomene hu- 
main” (pisane w latach 1930-1938)

zostało odrzucone przez watykań
ską cenzurę. W roku 1947 zasuge
rowano nawet konieczność za
przestania przez niego publikacji 
filozoficznych. Kiedy w roku 1948 
otrzymał propozycję objęcia ka
tedry w College de France, musiał 
odmówić, z uwagi na sprzeciw 
władz kościelnych. W roku 1950 
cenzura watykańska odrzuciła na
stępną jego pracę „Le groupe 
zoologique humain” (przekład pol
ski: „Człowiek” ). Władze kościel
ne uniemożliwiły Teilhardowi 
wzięcie udziału w Międzynarodo
wym Kongresie Paleontologów.

Po śmierci Piotra Teilharda 
de Chardin wszystkie jego publi
kacje, które ukazały się wbrew 
opinii kościelnej cenzury, zostały 
wycofane z bibliotek seminariów 
duchownych i instytutów religij
nych. Kongregacja Świętego Offi- 
cium ogłosiła 30 czerwca 1962 r. 
„m onitum ” ostrzegające przed wie
loznacznościami i błędami teilhar- 
dyzmu, które „narażają na szwank 
doktrynę katolicką” .

Należy podkreślić, że — pomimo 
represji — Teilhard de Chardin nie 
przerywał ani na chwilę pracy 
w dziedzinie filozofii i teologii, a je
go przyjaciele publikowali''— czę
sto w postaci powielonej — wyniki 
jego prac. Mimo nacisków nie 
odwołał też ani jednego zdania ze 
swych publikacji, broniąc się przez 
wiele lat wobec zarzutów ze strony 
władz zakonu jezuitów. Jego przy
jaciel i powiernik jezuita Pierre 
Leroy tak scharakteryzował Teil
harda: „M iał świadomość, że musi 
mówić, że musi przekazywać in
nym owoce swego osobistego 
doświadczenia. Gdyby nie pisał — 
byłaby to zdrada” .

W prywatnym liście do generała 
jezuitów z roku 1951 napisał: 
„Trzeba brać mnie takim, jaki 
jestem, z moją wrodzoną właści
wością (czy też słabością), która 
sprawia, że od dzieciństwa w moim 
życiu nie przestało nigdy dom ino
wać poczucie organicznej rzeczy
wistości świata... W świadomości 
tej dynamiki i syntezy wszystkich 
Rzeczy „In Christo Jezus” zna
lazłem zdumiewające, niewyczer
pane źródło światła i siły i atmo
sferę, bez której nie potrafię już 
oddychać, wielbić, wierzyć... Po
stawiwszy jasno sprawę mej po

stawy wewnętrznej, pragnę z kolei 
podkreślić z całym naciskiem, że — 
jakikolw iek mógłby być jej wpływ 
na inne osoby — dla mnie oso
biście niewątpliwy jest fakt, że 
właśnie dzięki mojemu sposobowi 
myślenia czuję się dziś bardziej 
nierozerwalnie związany z hierar
chicznym Kościołem i Chrystusem 
Ewangelii niż kiedykolwiek w ży
ciu... Jestem — wbrew pewnym pozo
rom —zdecydowany pozostać posłusz
nym synem. Nie mogę, oczywiście, 
nie ryzykując wewnętrznej katastro
fy, sprzeniewierzyć się najbar
dziej ukochanemu powołaniu i za
przestać własnych poszukiwań. Od 
szeregu miesięcy nie zajmowałem się 
już jednak rozgłaszaniem, lecz ra
czej pogłębianiem moich koncepcji” .

„Mówi się wiele o skrajnym op
tymizmie o. Teilharda. To prawda: 
był on optymistą, gdy chodziło 
o nadanie sensu Wszechświatu 
wbrew pewnym objawom zła. 
W tym, co dotyczyło codziennego 
życia, Teilhard wcale nie był opty
mistą. Znosił cierpliw ie doświad
czenie, które zdolne było zamknąć 
nawet najsilniejsze serce. Ileż razy 
w naszych bezpośrednich, serdecz
nych rozmowach zdawaliśmy się so
bie pobici. Cierpiąc już od 1939 r. 
na ataki lęku, które miały się nasi
lić kilka lat później, dochodziło do 
stanów całkowitej utraty odwagi: ata
ki łez powalały go na ziemię. Można 
było sądzić, że padł ofiarą rozpaczy” .

Wkrótce po śmierci Piotra Teil
harda de Chardin (zmarł w USA) 
powstał komitet naukowy, w skład 
którego weszli wybitni przedstawi
ciele świata nauki (również rzym- 
skokatolicy), który zajął się wyda
waniem kolejno wszystkich jego 
prac. „Spór o Teilharda” zaczął się 
gwałtownie rozszerzać. Obecnie 
nie ma we Francji wydawnictwa, 
ani periodyku, który nie publiko
wałby różnorodnych materiałów, opra
cowań i artykułów dotyczących te
go uczonego. Podobnie jest w USA, 
Belgii, Holandii, Angli, Niemczech.

Trudno się dziwić temu zaintereso
waniu — narodziła się bowiem nowa wi
zja świata. Ogromna kariera teilhar- 
dyzmu, który rozprzestrzenił się po 
wszystkich krajach i kontynentach, 
związana jest z zaznaczeniem się róż
norodnych autonomicznych tendencji 
w łonie ruchu teilhardowskiego. Nie 
można dziś mówić o jedynym teilhar
dyzmie, szukającym swego miejsca 
w świecie myśli. Wielowątkowa fi
lozofia pełna dwuznaczności, nie
jasności, śmiałych pomysłów, któ
re działają na wyobraźnię, ma 
moc wielostronnej i giętkiej inspi
racji.
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Rok 2005 — Rokiem Andersena
Dania ogłosiła Rok 2005 — Ro

kiem Andersena dla uczczenia 
dwusetnej rocznicy urodzin autora 
najpopularniejszych baśni na świe- 
cie. Do tegorocznych obchodów włą- 
czają się kraje na wszystkich kon
tynentach.

Kalendarz trw ających przez cały 
rok m iędzynarodowych obchodów  
obejm uje około  300 imprez w 
ponad 40 krajach. Największe 
wydarzenie koordynuje duńska 
Fundacja HCA 2005, której patro
nuje królowa Małgorzata.

Wstępem do jubileuszowych uro
czystości było otwarcie w Nowym 
Jorku na początku lutego br. 
wystawy poświęconej Hansowi 
Christianow i Andersenowi przez 
duńskiego księcia Frederika. Ksią
żę spotka ł się w Nowym Jorku z 
amerykańskim  krytykiem  H arol
dem Bloomem, profesorem uni
wersytetów  w Yale i Harwardzie, 
autorem prac na temat mniej zna
nego Andersena. Bloom został lau
reatem tegorocznej nagrody im, 
Hansa C hristiana Andrersena. Od
bierze ją na początku kw ietnia w 
rodzinnym  mieście pisarza Oden- 
se.

Stany w łączają się do jub ileuszu 
również nowym tłumaczeniem  30 
baśni Andersena, wydawanym przez 
Penguin Books i przeglądem w 
nowojorskim  MoMa ekranizacji 
u tworów  autora „Dziewczynki z 
zapałkam i” . Także paryski D isney
land przyłączył się do obcho
dów, organizując dziecięcy kar
nawał z postaciam i z baśni „M a
ła syrenka” , który potrwa do 
13 marca.

O ficja lne obchody Roku Ander
sena rozpocznie d ług i baśniowy 
weekend od 1 do 3 kw ietn ia w 
Kopenhadze i Odense w Danii, z 
udziałem królewskiej rodziny. An
dersen u rodził się 2 kw ietn ia i ten 
dzień uświetni 120-m inutow e sh ow 
na p iłkarskim  stadionie Parken w 
Kopenhadze, zatytułowane, jak 
początek każdej prawdziwej baśni 
„Pewnego razu” , oparte na u tw o
rach i b iogra fii Andersena. Weźmie 
w nim udział 300 artystów  z róż
nych krajów. Tę krainę baśni 
współtworzy m.in. kompozytor Jean 
Michel Jarre. W idow isko będzie 
transm itowane przez w iele stacji | 
te lew izyjnych.

W sierpniu w Kopenhadze — na 
pływającej scenie zakotw iczonej

na dwóch barkach przed B ib lio 
teką Królewską — zostanie w ysta
w iony m usical według „Małej 
syrenki” . Spektakl z nadbrzeża 
oglądać będzie 2,5 tys. osób. Rok 
Andersena uświetni też 10 m iędzy
narodowych premier utworów  sym
fon icznych według baśni Anderse
na.

W Polsce Rok Andersena zainau
guru je  31 marca Duński Instytu t

pokoleń. Baśnie uczyły rozpoznawa
nia dobra od zła, wzruszały głębią 
uczuć, pokazywały niedolę ubo
gich, biednych ludzi, zwracały 
uwagę na krzywdę i niesprawiedli
wość towarzyszące człowiekowi. 
To były — pod postacią baśni — 
ludzkie losy.

Cudowna kreska Jana Marcina 
Szancera potrafiła  tra fn ie  oddać 
g łębię przeżyć bohaterów, pod-

K u ltury razem z B ib lio teką Naro
dową w W arszawie dwiema w ysta
wami „Andersen — człow iek — 
pisarz” i „Andersen w Polsce” , pre
zentującej polskie wydania książek 
tego pisarza.

Któż z nas nie zna i nie wspom ina 
z sentym entem  pięknych baśni 
Andersena. Mamy przed oczami 
p iękne g ra fik i Jana Marcina Szan
ce ra — cudownego i lustratora tych 
baśni. Na baśniach Andersena i 
fenomenalnych ilustracjach Szan- 
cerowskich wychowało się wiele

kreślić kostium y z opisywanych 
epok i w zruszyć czyte ln ików  przez 
niezwykłe p iękno warsztatu a rty
sty. Sam Szancer by ł również pod 
wrażeniem baśniowego świata. N ic 
w ięc dziwnego, że nadał swym 
własnym dzieciom im iona zaczerp- 
pnięte z baśni: Jaś i M ałgo
sia. W arto o tym  pom yśleć oglą
d a ją c  w ys ta w ę  p re ze n tu ją cą  
m.in. (a może głównie!) ilustra
cje Jana M arcina Szancera do baś
ni Hansa C h ris tian a  A n d e r
sena.


