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Wniebowstąpienie Pańskie
W Ewangelii św. Marka czytamy o 

Wniebowstąpieniu Pańskim: „W koń
cu ukazał się samym Jedenastu, gdy 
siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak 
wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy 
widzieli Go zmartwychwstałego. I 
rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoś
cie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie po
tępiony. T ym zaś, którzy uwierzą, te zna
ki towarzyszyć będą: węże brać będą 
do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po 
rozmowie z n i m i Pan Jezus został wzię
ty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszę
dzie, a Pan współdziałałz nimi i potwier- 
dzałnaukęznakami, którejej towarzy
szyły” (Mk 16, 14-20).

W Dziejach Apostolskich zaś czyta
my: „Po tych słowach un iós łs ięw ich  
obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpa
trywali się w Niego, jak wstępowałdo 
nieba, przystąpili do nich dwaj mężo
wie w białych szatach. I rzekli: Mężo
wie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatru
jecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 
od was do nieba, przyjdzie tak samo, 
jak widzieliście Go wstępującego do 
nieba" (Dz 1,9-11).

Ewangeliaśw. Marka wspominaoob- 
jawieniu się Zmartwychwstałego „Je
denastu” , o naganie, jaką od Niego 
otrzymali za swe niedowiarstwo. A na
stępnie Jezus w sposób kategoryczny 
wyraża pełnięchrześcijańskiego uni
wersalizmu: „Idźcie na cały świat i głoś
cie Ewangelię wszelkiemu stworze
niu” . Ewangelia ma być głoszona nie 
tylko wszystkim ludziom, lecz każde
mu stworzeniu. Autor wyraził w ten spo
sób przekonanie, iż wieść o zbawieniu 
należy głosić każdemu człowiekowi 
bez wyjątku. Niezbędnym warunkiem 
zbawienia jest wiara i chrzest. Z następ
nych wierszy wynika, iż wierzącym bę- 
dątowarzyszyćcharyzmaty, których Ma
rek wyliczył pięć. Wszystkie będą wy
razem mocy Jezusa „w imię moje” . 
Ostatnie dwa wiersze są streszczeniem 
katechezy starochrześcijańskiej oraz 
zamknięciem pełnej uwielbienia dzia
łalności Jezusa na ziemi. Wzięcie do 
nieba i zasiadanie po prawicy Boga to 
jednoznaczna wypowiedź o uwielbie
niu Syna Bożego i o Jego uczestnic
twie w Bożej chwale. Została tu okreś
lona „siedziba” Boga; miejsce, gdzie po
winniśmy Goszukać. Dla wielu chrześ
cijan określenie „niebo” lub „na niebio
sach” jest parabolicznym, przenośnym 
wyrażeniem myśli dotyczących życia 
duchowego.

Nowy Testament przedstawia Bo
ga „ponadświatowego” . O „wstą
pieniu do nieba Syna Człowieczego, 
który z nieba zstąpił” — mówi Jezus z

Nikodemem i jest to dla tego dostojni
ka i teologa żydowskiego określenie 
całkiem jasne i zrozumiałe. Znajduje
my je w podobnej sytuacji, gdy podda
jemy się urokowi prostych, plastycz
nych opisów Nowego Testamentu. 
Wówczas przyjmujemy treść takich

określeń jak „niebo” bez większych za
strzeżeń. Większość opisów z życia i 
działalności Jezusa operuje pojęcia
mi przestrzenno-czasowymi, co nieja
ko z natury rzeczy wymaga umiejsco
wienia danej sceny w czasie i prze
strzeni. Jednak wciąż aktualne jest py
tanie, gdzie powinniśmy szukać Boga. 
W Dziejach Apostolskich czytamy: 
„Dlaczego stoicie i wpatrujecie się 
w niebo?” .

Dla wielu chrześcijan Królestwo nie
bieskie jest pewnym konkretnym miej
scem w kosmosie, gdzie — bardzo da
leko „ponad światem” — mieszka 
Bóg. Ale przecież Bóg jest czymś wię
cej, niż przebywającym gdzieś poza 
światem, obcym i nieosiągalnym Bo
giem. On przecież mieszka także w na
szych sercach. Bóg, o którym czyta
my na kartach Pisma Świętego istnieje 
realnie: „Odpowiedział Bóg Mojżeszo
wi: Jestem, który Jestem. I dodał: Tak 
powiesz synom Izraela: Jestem posłał 
mnie do was. Mówił dalej Bóg do Moj
żesza: Tak powiesz Izraelitom: Je
stem, Bóg ojców waszych, Bóg Abra
hama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał 
mnie do was” (Wj 3,14-15). Chrześci
janie nie mogą zrezygnować z prze
świadczenia, że Bóg jest istotą realną, 
a dla wielu wierzących jest On po pro
stu Bogiem naszych ojców i matek. Bo
giem, pod którego opieką wyrośliśmy 
i żyjemy, jest Bogiem, do którego 
zwracamy się w naszych modlitwach.

W tekstach przyjętych przez Teo
logiczną Komisję Prawosławno- 
-Starokatolicką czytamy: ,,’Tak bo
wiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każ
dy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
m iał życie wieczne’ (J 3, 16). Bóg w 
swej miłości i miłosierdziu chciał rato
wać człowieka, który przez grzech utra
c ił wspólnotęz Bogiem i wten sposób 
poddany zostałzniszczeniu i śmierci.

Tę decyzję Boga urzeczywistnił Syn 
i Słowo Boga, który w pełni czasu 
'dla nas ludzi i dla naszego zbawie
nia’ posłany został na świat i stał 
się Człowiekiem, 'uniżył samego 
siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci i to śmierci krzyżowej’ 
(Flp 2, 8).

Syn Boży dokonał dzieła zbawie
nia poprzez swoje Wcielenie i ca
łe swe życie ziemskie, przez swój 
Chrzest, swoje Słowo i swoje czyny, 
swe cierpienie, śmierć krzyżową, 
swe wstąpienie do Królestwa Śmier
ci, swoje Zmartwychwstanie i Wnie
bowstąpienie oraz Zesłanie Ducha 
Świętego” .

„Potem wyprowadził ich ku Betanii 
i podniósłszy ręce, błogosławił ich. 
A kiedy ich błogosławił, rozstał się 
z nimi i został uniesiony do nieba” 
(Łk 24, 50-51). Apostołowie, któzy 
wpatrywali się w niebo usłyszeli sło
wa „Mężowie z Galilei, dlaczego sto
icie i wpatrujecie się w niebo” (Dz 1,
11). Wniebowstąpienie Pańskie nawią
zuje do słów o wywyższeniu Jezusa 
i jest obrazowym ukazaniem go Apo
stołom. Łukasz chce w ten sposób 
powiedzieć, że paschalne epifanie 
dobiegły już końca, a osamotnieni 
Apostołowie otrzymali obietnicę, 
która ma się spełnić w Jerozoli
mie. Jest nią zesłanie Ducha Święte
go.



Zesłanie Ducha Świętego
Przestrzega jąc o s ta tn ich  po le 

ceń M istrza, uczn iow ie  pozosta li 
w  Je rozo lim ie . „A  podczas w spó l
nego pos iłku  kazał im nie o d ch o 
dz ić  z Je rozo lim y, ale oczek iw ać 
o b ie tn icy  O jca. S łysze liśc ie  o niej 
ode m n ie ” (Dz 1, 4). Jezus naka
za ł im pozostać w  m ieście, z k tó 
rym  łączy  się o b ie tn ica  Boża 
zawarta  w  S tarym  Testam encie . 
„W ylan ie  D ucha na w szelk ie  
c ia ło ” p ro rok  Joel łą czy ł z Je ruza
lem (Jl 3, 1-5). Św. P io tr zesłan ie  
D ucha Ś w ię tego  w Jeruza lem  w 
dzień Z ie lon ych  Św ią tek uważał 
za w ype łn ien ie  się o b ie tn icy  
Boga zaw arte j w s łow ach  Joela: 
„C i ludz ie  nie są p ijan i, jak p rzy 
puszczacie, bo jes t d op ie ro  trze 
cia godz ina  dnia, ale spe łn ia  się 
p rzepow iedn ia  p ro ro ka  Jo e la ” 
(Dz 2, 15).

Ta p rzepow iedn ia  spe łn iła  się 
w  Je rozo lim ie , gdy uczn iow ie  
C hrystusa, św iadkow ie  W n iebo 
w stąp ien ia  Pana, po p ow roc ie  z 
G ó ry  O liw ne j, zg od n ie  z naka
zem Pana, czeka li na „o b ie tn icę  
O jca ” . Do jedenastu  A p o s to łó w  
do łączy li inn i z M aryją, M atką 
Jezusa, łączn ie  o ko ło  120 osób 
(D z 1, 15). W tedy ta kżed oko n an o  
uzupe łn ien ia  liczby  A pos to łów , 
przez w yb ó r M acie ja  (Dz i ’ 
15-26).

D ziesięć dni po w n iebow stą 
p ien iu  a pos to łow ie  zebra li się, 
aby zg od n ie  z prawem  żyd o w 
skim  św ię tow ać Szawuot; by ło  to 
radosne św ięto , kończące w io 
senne żn iw a pszen icy. A p o s to 
ło w ie  p rzyg o to w a li się do św ię 
tow an ia , gdy „nag le  da ł się 
s łyszeć z n ieba szum, ja k b y  ude
rzenie gw a łtow nego  w ich ru , i 
n ap e łn ił ca ły  dom , w któ rym  
p rze b yw a li” (D z 2 ,1-2). N ie b y łto  
w ięc w ia tr, ale jak iś  podm uch  
s iły , p od ob ny  do w ia tru . W raże
nie tego  p odm uchu  by ło  p o tę 
żne; ca ły  dom  w yp e łn io n y  b y ł 
szum em  tego  podm uchu . Do 
w rażen ia  s łuchow ego  do łączy ło  
się w rażen ie  w zrokow e; by ło  to 
z jaw isko  św ietlne, zb liżone  do 
ogn ia , począ tkow o  w jedne j 
masie, a następn ie  rozdz ie la jące  
się i w  kszta łc ie  p odobnym  do

języka  zaw is ło  nad każdym  z 
u czes tn ików  tego  n iezw yk łego  
spotkan ia . „I ukaza ły się im 
rozdz ie lone  język i w  kszta łc ie  
ja k o b y  o gn ia  i jeden  spoczą ł 
na każdym  z n ich  z o so b n a ” 
(Dz 2, 3).

W szystko  to  sta ło  się w  jedne j 
c h w ili i w yw o ła ło  w ie lką  zm ianę 
w śród  p rzebyw a jących  w W ie
cze rn iku . Z ro zu m ie li, że s ta ło  się 
to , co  Jezus n ie je d n o k ro tn ie  im 
zapow iedz ia ł: zs tąp ien ie  D ucha 
Ś w iętego. N astąp iło  to  w  fo rm ie  
d la  n ich  zrozum ia łe j; p od o b ie ń 
s tw o  w ia tru  i ducha  nie by ło  im 
przecież obce (J 3, 8.9). R ów nież 
sym bo l ogn ia  ma w Ewangelii 
sw ój g łębszy  sens. Św. Jan C h rz 
c ic ie l, g łosząc nad Jo rdanem  
chrzest poku ty , zapow iada, że 
M esjasz będzie  c h rz c ił „w  D uchu 
Św iętym  i o g n iu ” (M t 3, 11).

W re lac ji św. Łukasza dalej czy 
tam y: „I w szyscy zosta li nape ł
n ien i D uchem  Św iętym , i zaczęli 
m ów ić  obcym i językam i, tak jak 
im D uch pozw a la ł m ó w ić ” (Dz 2, 
4). W zdan iu  tym  kry je  się pełn ia , 
b ogac tw o  darów  w ew nętrznych, 
k tó re  s ta ły  się odtąd  ich udz ia 
łem . B y łto  w ięc  „ch rzes t D uch a ” , 
k tó ry  zapo w ie dz ia ł Jan C h rzc i
c ie l. Zeb ran i w  W ieczern iku  
A p o s to ło w ie  — w raz z u m o cn ie 
niem  w  w ierze  — o trzym a li łask i 
specja lne. W idocznym  tego  zna
kiem  by ł „d a r ję zykó w ” .

K ośc ió ł, k tó ry  n a ro d z ił się w  
D niu P ięćdz ies ią tn icy , b y ł Koś
c io łem  charyzm atycznym , to  zna
czy, że w  życ iu  w ie lu  jego  cz ło n 
ków  w idoczne  by ło  w yraźne  
dz ia łan ie  darów  D ucha Ś w ię 
tego. Św. Paweł w y licza  w s w o ic h  
L is tach  różne dary  D ucha Ś w ię 
tego. „M a m y różne dary  w ed ług  
udz ie lone j nam łask i: jeś li dar 
p ro rokow an ia , to  n iech będzie 
używ any s tosow n ie  do  w iary; 
je ś li pos ług iw an ia , to  w  u s łu 
g iw an iu ; jeś li kto  naucza, to  w  
nauczan iu ; jeś li kto  napom ina, to 
w  napom inan iu ; jeś li kto  o b d a ro 
w uje , to  w  szczerości, kto  jes t 
p rze łożony, n iech okaże g o r li
w ość; kto  okazu je  m iłos ie rdz ie  
n iech to czyn i z radośc ią ” (Rz 12, 
6-8). N a tom iast w p ie rw szym  L iś
cie  do K o ryn tian  św. Paweł tak 
pisze: „Jednem u  dany jes t przez 
D ucha dar m ądrości słowa, d ru 
g iem u u m ie ję tnośc i poznaw ania  
w ed ług  tego  sam ego D ucha, in 
nem u jeszcze dar w ia ry  w  tym że  
D uchu, innem u łaska  uzdraw ia 
nia w  jednym  D uchu, innem u dar 
czyn ien ia  cudów , innem u p ro 
roc tw o , innem u rozpoznaw anie  
duchów , innem u dar językó w  i 
w reszcie  innem u łaska  tłu m a 
czen ia  języków . W szystko zaś 
sp raw ia  jeden i ten sam Duch, 
udz ie la jąc  każdem u tak, jak 
ch c e ” (1 K or 12, 8-11). Duch 
Ś w ię ty  nazyw any jes t M iłośc ią . 
To  sam Bóg rozlew a sw oją  
m iłość  przez Ducha, k tó ry  jest 
Darem , dop row adza jącym  nas 
do Boga i czyn iącym  nas „n o 
w ym  cz io w ie k ie m ” (2 K o r 5 
17).

„Is tn ie je  zgodność p og lą 
d ów  — p isa ł bp Urs Kury  — co do 
tego, że dzie łem  D ucha  Ś w iętego 
jes t p rzysw o jen ie  nam teraz i tu 
taj zbawień ia darowanego nam przez 
C hrystusa. To  dz ie ło  p rzysw o je 
nia zbaw ien ia  w ykonu je  o sob iś 
cie sam Duch Święty, w chodząc w 
zb aw ion ych  ze sw o im i daram i i 
dz ia łan iam i. C zyn i On to  jako

cd. na str. 5



Z życia naszych parafii

Jubileusz
W dn iu  27 w rześn ia  2008 r., 

w kośc ie le  pw. Z ba w ic ie la  Św iata 
w S zpro taw ie  o d b y ły  się u ro czy 
stości 30-lec ia  pos ług i kap łań 
skie j ks. dziekana Ryszarda Szy- 
ku ły. W tym  czasie s łu ży ł w ie r
nym K ośc io ła  P o lskoka to lick ie - 
go i sp o łecznośc i S zprotaw y, 
p rzyczyn ia jąc  się do budow y 
nie ty lko  sp o łecznośc i w ie r
nych naszego Kościo ła , ale 
także o db ud ow y  zaby tkow ych  
kośc io łów .

N ależy tu w spom n ieć  o d re 
s taurow any w 2006 r., jeden z n ie 
licznych  w tym  re jon ie  za by t
kow y k o śc ió ł w G ozdn icy , w y 
budow any w latach 1741-1743. 
Ten p iękny ko śc ió ł pw. D ucha 
Ś w ię tego  s łuży dziś ca łe j sp o łe 
cznośc i G ozdn icy, nie ty lko  
w ie rnym  naszego K ośc io ła . Na
tom ias t w  roku  1984 zos ta ł o d re 
s taurow any przez parafię  po l- 
sko ka to licką  k o śc ió ł pw. M at
ki Bożej N ieusta jące j Pom ocy 
w M ałom icach . Ta barokow a 
budow la  zosta ła  zbudow ana 
w  1732 r. z ch a rak te rys tycznym  
m ansardow ym  dachem  z ośm io - 
boczną la ta rn ią  zakończoną  ba
n iastym  hełm em ; w ew nątrz  zna j
du ją  się g o tyck ie  p ły ty  n ag ro b 
ne z 1414 r. Przy w ie lk im  zaan
gażow aniu  Księdza Dziekana 
w 1995 r. zo s ta ł rów n ież odre- 
stau row any zabytkow y XV-w iecz- 
ny ko śc ió ł pw. Z baw ic ie la  Świata 
w  Szprotaw ie . A le  to  nie w szyst
ko; ks. Ryszard rozpoczą ł s ta ra 
nia, zaaw ansow ane są już  prace 
oraz g rom adzone  środk i fin a n 
sowe na odbudow ę  ru in  kośc io ła  
poew ange lick iego  z X III w. 
w  sercu Szprotaw y. W 2002 r. koś
c ió ł ten prze ję ła  parafia  po lsko - 
ka to licka , k tó ra  w zię ła  na sieb ie  
c iężar jego  o db ud ow y. O d re 
s tau row an ie  tego  ob iek tu  sakra l
nego to  w ie lk ie  przedsięw zięcie , 
k tó re  może stać się u ko ro n o w a 
niem pos ług i kap łańsk ie j ks. Ry
szarda Szyku ły.

Ks. dziekan Ryszard Szyku ła  
nie szczędz ił s ił i zaangażow an ia  
w pracę duszpaste rską  w sw o ich

ks. Ryszarda Szykuły
Panie, pochwyciłeś mnie, 
a ja nie mogłem Ci się oprzeć

Ks. infułat Stanisław Bosy przekazuje prezent ks. dziekanowi Ryszardowi Szykule

para fiach ; na uznanie  zas ługu je  
także jego  oddan ie  posłudze 
dziekana w dekanacie  lubusk im  
naszego Kościo ła . D zięki jego  
s ta ran iom  i zaangażow an iu  po 
św ięcono  w G orzow ie  W ie lko 
po lsk im  nową kap licę  pw. św. 
Józefa  O b lub ieńca  N ajśw iętszej 
M arii Panny.

W p iękn ie  odrestau row ane j 
św ią tyn i Szpro taw a-P uszczy- 
ków  zg ro m a dz ili się parafian ie , 
p rzedstaw ic ie le  w ładz loka lnych

i sam orządow ych, duchow n i, 
p rzy jac ie le , rodzina , zaproszen i 
goście : sena to r Z byszko  P iw oń
ski, pose ł na Sejm R zeczpospo li
te j Po lskie j B ogus ław  W on tor, 
w iceprzew odniczący Sejm iku W o
jew ódz tw a  Lubusk iego  m ecenas 
Kazim ierz Pańtak, bu rm is trz  M a
ło m ic  M a łgorza ta  Sendecka, b u r
m is trz  G o zdn icy  Jan P io trow iak , 
zastępca burm is trza  m iasta Szp
ro taw y Ryszard Barylak, p rze 
w od n iczą cy  Rady M iasta Szpro-

Wierni zgromadzeni na uroczystości jubileuszowej



taw y Jan C hm ie lew sk i, kom en
dant Pow ia tow ej S traży Pożarnej 
Jan Zdunek, p o d in sp e k to r P o lic ji 
Z b ig n ie w  M icha lsk i, sekretarz 
zarządu W o jew ódzk iego  L ig i O b
rony  Kra ju Z dz is ław  C hudy. U ro 
czystość zaszczyc ili radni sa
m orządu w o jew ództw a  lubusk ie 
go, pow ia tu  żagańsk iego , g m iny  
Szprotaw y.

W śród tłum n ie  zg rom adzonych  
w ie rnych , p rzy dźw iękach  m ie j
skie j o rk ie s try  dęte j pod ba tu 
tą Zdz is ław a G łow ack iego , na 
progach  św ią tyn i, pow itano  A d 
m in is tra to ra  d iecez ji w ro c ła w 
skie j ks. in fu ła ta  S tan is ław a 
Bosego. W u roczys te j M szy św. 
jub ileuszow e j pod p rze w o d n ic t
wem ks. dz iekana Ryszarda Szy- 
ku ły  w konce lebrze  u czestn i
czyli: ks. dziekan Adam  Bożacki, 
ks. p roboszcz Ju lian  K opiński. 
Na organach  g ra ł i d y ryg o w a ł 
zespołem  w oka lno -m uzycznym  
pro f. W łodz im ie rz  Czernisz. Ho
m ilię  o ko liczno śc io w ą  w y g ło 
s ił ks. in fu ła t S tan is ław  Bosy. 
W przeryw ane j ok laskam i h om i
lii sk ie row a ł podz iękow an ia  do 
Księdza Jubilata. U w ypuk lił osiąg-

cd. ze str. 3

transcenden ta lno -zm ys łow e  tc h 
n ien ie  duchow e, w  k tó rym  Bóg 
ze swym  na jg łębszym  w nętrzem  
w ycho dz i z s ieb ie, aby — jako  
daw ca życ ia  — staw ać się czym ś 
w ew nętrznym  w staw an iu  się 
s tw orzen ia . Jego zstąp ien ie  w 
Z ie lone  Św ięta należy rozum ieć 
ja ko  zs tąp ien ie  Jego  O soby w 
pełn i Jego darów  i dzia łań. Po 
ep ifa n ii Syna jes t to  now e zn iże 
nie się T ró jje d yn e g o  Boga. A le 
nie jes t to  z tego  pow odu now e 
ob jaw ien ie , po o b jaw ien iu  Syna, 
lecz osta teczne  w prow adzen ie  w 
życ ie  i c iąg łe  aktua lizow an ie . 
W śród sw o ich  jes t On obecny  
ja ko  D uch Syna (Gal 4, 6), lub 
jako  D uch C hrys tusa  (Rz 8, 11), 
pon iew aż daje im nie ty lk o  
poznan ie  C hrystusa  i Jego  dzie ła  
zbaw ien ia , lecz także bezpoś
redn ie  u czes tn ic tw o  w rzeczy-

n ięc ia  c iężk ie j p racy kap łań 
skie j, zaangażow an ie  w  życie  
K ośc io ła  i spo łecznośc i loka l
nej.

Po zakończone j M szy św., 
w ręczono  Ju b ila to w i naręcza 
kw ia tów  i podz iękow ań. O trzy 
m ał rów n ież najwyższe odzna
czen ie  L ig i O b ro ny  K ra ju , m edal 
zas łużony d la  L ig i O b ro ny  Kra
ju. Ksiądz Ryszard w  swoje j ko lek
c ji odznaczeń o trzym a ł najw aż
n ie jsze z n ich ; z ło ta  odznaka 
zas łużony dla o ch ro n y  za by t
ków  przyznana przez M in is tra  
K u ltu ry  i D z iedz ic tw a  N a rodo 
w ego, z ło ty  krzyż zasług i, me
dal zas łużony d la  w o jew ództw a  
lubusk iego , m edal zas łużony dla 
m iasta Szprotaw y. Życząc ks. Ry
szardow i S zyku le  dalszej o w o c
nej p racy  kap łańsk ie j d la  d o b 
ra w ie rnych  K ośc io ła  Po lskoka- 
to lic k ie g o , p ragn iem y, aby za
począ tkow ane  przez n iego dz ie 
ło  jaśn ia ło  dz iedz ic tw em  nasze
go K ościo ła . Pan n iech mu b ło 
gosław i.

Henryk Makuszewski

w is tośc i Jego dzie ła  zbaw ien ia . 
Podczas gdy  C hrys tus  po d oko 
nan iu  sw ego dzie ła  zbaw ien ia  
w raca  do nieba, Duch Ś w ię ty  
pozosta je  w śród  Jego uczn iów  
do końca  dn i (J 14, 16). K ie ru jąc  
na ziem i urzędem  przysw ajan ia  
zbaw ien ia , przebyw a On ró w n o 
cześnie  w  niebie, gdzie  spoczyw a 
na Synu, rea lizu jąc  w ten sposób 
sta łą  łączność  m iędzy niebem  a 
z iem ią. Jak przez C hrystusa  
dz ie ło  zbaw ien ia  zosta ło  zasad
n iczo  darow ane  w szystk im , tak 
D uch Ś w ię ty  jes t d any w szystk im  
zbaw ionym , ca łe j spo łecznoś
ci. Jest On w O sobie , z ca łą  pe ł
nią sw o ich  darów , obecny  dla 
w szystkich” . Zgodn ie z T  radycją — 
za C redo K o n s ta n tyn o p o lita ń 
skim  — mówimy: „wierzymy w Ducha 
Św iętego, k tó ry  z O jca  p o ch o d z i” 
(I S o bó r K o ns tan tyn op o lita ńsk i, 
381 r. DH 150).

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Z historii 
Polsko-Narodowej 
„Spójni”

Ważnymi mom entam i w h isto
rii (...) Polsko-Narodowej „S pó jn i” 
było uzyskanie czarteru w dniu 
29 grudn ia  1908 r. oraz odbycie  
I Sejmu w dniach 30 września — 
1 października 1909 r. w Scranton, 
na którym  podjęto szereg is to t
nych uchwał zw iązanych z pro
gramem i dzia łalnością „S pó jn i” . 
Postanow iono m.in., że „przeko
nania religijne, po lityczne i spo
łeczne” nie mogą być przeszkodą 
w przyjęciu  do „S p ó jn i” , co zna
lazło odb ic ie  w p ierwotnym  tekście 
K onstytuc ji tej organizacji. I tak 
w art. II paragraf 1 K onsty tuc ji 
Polsko-N arodow ej Spójn i w Am e
ryce  postanawiał: „Członkiem  Pol
sko-Narodowej Spójni może zo
stać każdy Polak, albo Polka, w w ie
ku od 18 do 55 roku życia, zrodzeni 
na polskiej ziemi, albo ich dzieci 
zrodzone poza granicam i Polski, 
jako też krewni i pow inowaci innej 
narodowości, złączeni z Polakami 
fam ilijnym i więzami, dobrego pro
wadzenia się, a przez G łówny 
Zarząd na m iesięcznym posiedze
niu do organizacji p rzy jęc i” . Jed
nakże w art. IX paragraf 5 zastrze
żono, że członkiem  Zarządu G łów 
nego „S p ó jn i” może być „ty lko  
czynny członek Polskiego Naro
dowego Kościoła Kato lick iego” .

Konstytucja  ta była (...) w ie
lo k ro tn ie  now elizow ana . Tak 
np. w art. VI paragraf 1 Konsty
tuc ji popraw ionej na VIII Sejmie 
w Brooklyn ie  (1927) stanowił, że 
członkiem  „S pó jn i” może być 
„osoba pochodząca z narodowoś
ci polskie j, litewskie j, ruskiej 
i s łow iańskiej w ogóle, która 
ukończyła 16 lat, jeżeli, poznaw
szy zasady Polskiej Narodowej 
Spójni złoży przysięgę na w ier
ne zachowanie wszelkich ustaw 
i praw tej o rgan izac ji” . A zatem nie 
ma już tu ograniczenia do naro
dowości polskiej, czy też do 
„krew nych i pow inowatych innej 
narodowości złączonych z Pola
kami fam ilijnym i w ięzam i” . Pod
stawowe założenia tego przepisu

cd. na str. 6
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znalazły swe odbic ie  w art. VII para
graf 1 Konstytucji, popraw ionej na 
XVII Sejmie w Cleveland, Ohio 
(1963). Jednakże już na tym Sejmie 
proponowano takie sform ułowanie 
art. VII paragraf 1, aby można było 
przyjm ować do „S pó jn i” także oso
by z innej narodowości, lecz zgod- 
niezwoląSejmu utrzymano dawniej
sze brzm ienie tego przepisu.

Art. VII paragraf 1 Konstytucji 
przyjętej na XX Sejmie w Scranton 
(20-23 maja 1975) w ogóle pomija 
sprawę narodowości. Jest to m.in. 
następstwem wym ierania starej 
generacji Polaków żyjących na 
obczyźnie oraz coraz większego 
wzrostu liczby Polaków urodzo
nych w USA (dzieci, wnuków  
i prawnuków im igrantów  polskich) 
w coraz mniejszym stopniu posłu
gujących się językiem  polskim  
i interesujących się ideałami orga
nizacji po lon ijnych. Konstytucja 
zastrzega jednak, że do Zarządu 
G łównego „S pó jn i” może być w y
brana osoba będąca przez okres 
przynajm niej pięciu lat członkiem  
PNKK (art. V paragraf 2, lit. B).

Profil ideowy „S pó jn i” określono 
bliżej na Sejmach: II w Bayonne, 
N.J. (1911), II w Plym outh, Pa 
(1913) i IV w Passaic, N.J. (1915). 
Znowelizowana na tym ostatnim  
Sejmie Konstytuc ja  w art. I para
graf 2 postanowiła, że Polsko- 
-Narodowa Spójnia „ma być nie 
ty lko  kasą pośm iertną i instytucją  
finansową, wypłacającą pomoc 
w razie śm ierci, ale organizacją 
ideową” . „Bo choćbyśm y byli naj
bogatszymi pod względem mate
rialnym — czytam y w tym a rty
kule — lecz gdy nie będziemy 
posiadać hartu duszy, przeświad
czenia i odpow iedzia lności za 
czyny przed Bogiem, własnym 
sumieniem i społeczeństwem, nie 
będzie nas ożyw iać w iara w spra
w iedliwość społeczną, poczucie 
godności osobistej i narodowej — 
zgin iem y marnie, jak zginęło tyle 
organizacji i narodów, które się 
wyzbyły wyższych ideałów” .

Od początku jednak przyjęto, że 
„S pó jn ia ” , współdziała jąca z PNKK 
w pracy re lig ijno-społecznej i naro
dowej, pomagająca mu „dźwigać na
ród polski do szczęścia, oświaty i do
brobytu” , będzie organizacją adm i
nistracyjn ie niezależną od Kościo
ła, posiadająca w łasny samorząd. 
„S pó jn ia ” , jako samodzielna orga
nizacja świecka, „ty lko  duchowo 
i ideow o” m iała być związana 
z PNKK, gdyż „z niego wzięła swój 
początek i do tej samej zdąża mety, 
chociaż innym i d rogam i” .

(cdn.)

Kwestia zaufania Bogu, w świetle 
współczesnych dokonań, jawi się 
dla człowieka wierzącego, żyjącego 
w XXI wieku, jako problem zasadni
czy. To nie znaczy, że ten aspekt na
szych odniesień do Stwórcy dotych
czas był nie istotny. Zarówno w cza
sach starotestamentowych, jak i po 
narodzeniu Chrystusa, a także dzi
siaj, zaufanie, zawierzenie, oddanie 
się Bogu w Jego opiekę było i jest 
przejawem szczególnej więzi mię
dzy Stwórcą a stworzeniem. To właś
nie szczera ufność człowieka wobec 
Boga sprawia, że nawet w najtrudniej
szych doświadczeniach życiowych 
nie zatracamy właściwego rozumie
nia Jego nauki.

W jednej z pieśni kościelnych śpie
wamy: Kto się w opiekę odda Panu 
swemu, a całym sercem szczerze 
ufa Jemu, śmiele rzec może: mam 
obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie 
żadna straszna trwoga. Słowa tej pieś
ni potwierdzają tę prawdę, że sam 
Bóg nieustannie przez wieki prze
konanie to w nas umacnia. Zaufać 
więc Bogu, to mieć gwarancję Jego 
miłości, opieki i wsparcia. Bo 
Jego łaskawość nad nami potężna, 
a wierność Pańska trwa na wieki 
(Ps 117, 2).

Doskonale rozumiała to kobietasy- 
rofenicka, kiedy znalazła się w potrze
bie. Świadoma, że nikt inny nie może 
jej pomocy, bo tylko Syn Człowieczy 
jest zdol ny wypędzić złego d ucha z jej 
córki, chociaż była poganką przycho
dzi i pada do Jego nóg. Można powie
dzieć, że postępuje tak, jak każda ko
chająca matka, gotowa na wszystko 
dla swojego dziecka. Należy jednak 
zauważyć, że chociaż sama jest w 
wielkiej potrzebie, naspotkaniez Je
zusem przynosi swój dar, dar zawierze
nie Bogu. Świadczy o tym jej rozmo
wa, którą z Jezusem prowadzi. Panie, 
odpowiedziała, przecież szczenięta 
też zjadają pod stołem to, co nakruszą 
dzieci (M k7,28). Syrofenicjanka swo
ją odpowiedzią daje wspaniałe świa
dectwo szczerej ufności Jezusowi, 
nie odchodzi urażona, ale z wielką po
korą przyjmuje Jego słowa. Jej posta
wa jest godna nagrody, którą zresztą 
otrzymuje: Słusznie powiedziałaś, 
wracaj, demon opuścił twoją córkę!” 
(Mk 7, 29). Nie trudno sobie wyobra
zić, ile radości i szczęścia ten czyn 
Jezusa sprawił owej kobiecie, jak zna
cząco przewartościował życie jej ro
dziny. Córka wyzwolona z mocy złego 
ducha, może już bez przeszkód, od
powiedzieć na miłość matki wdzięcz
ną miłością dziecka. Tak dzieje się za

„Zaufajmy Jezusowi, pozwólmy 
do widzialnej jedności

„ Chwalcie Pana wszystkie narody,
Wysławiajcie Go wszystkie ludy,
Bo potężna jest Jego łaska dla nas,
A wierność Pana trwa na wieki!” (Ps 117)



prowadzić się 
Kościoła
każdym razem, kiedy Bóg zeswoją mi
łością, wkracza w życie każdego 
z nas, naszych rodzin, społeczności 
kościelnych. Po raz pierwszy uczynił 
to w sakramencie Chrztu świętego, 
i od tej pory nigdy nie pozostawia nas 
samymi. Oczekuje jednak od nas peł
nego zaufania i wiary, na wzórsyrofe- 
nicjanki i to nie tylko wtedy, gdy bę
dziemy w potrzebie. On chce być na
szym Bogiem każdego dnia, o każdej 
porze. Chce obejmować nas mocą 
swego zmartwych wstania. Bowiem 
uczestnikami zbawienia stajemy się 
przez codzienną przyjaźń z Chrystu
sem. Pan Jezus jest wypełnieniem 
prorockich zapowiedzi i mesjań
skich oczekiwań. To o Nim mówi 
prorok Izajasz: Oto Bóg nasz,
ten jest; oczekiwaliśmy Go i wyba
wił nas. Ten ci jest Pan, które
gośmy oczekiwali: weselić i rado
wać się będziemy w zbawieniu Jego 
(Iz 25, 9).

Jako chrześcijanie jesteśmy wez
wani do dawania swoim życiem 
świadectwa o Bogu. Mamy być 
świadkami Jego Ewangelii; realizu
jąc ją w naszym życiu, mamy 
umacniać siebie nawzajem, być 
zachętą dla tych, którzy Ewangelię 
odrzucają, czy też może stoją na 
rozdrożu wiary. Podziały wśród 
chrześcijan nie sprzyjają w wypeł
nianiu tego zadania, są wręcz bar
dzo istotną przeszkodą. Dlatego 
winniśmy dzisiaj z nową mocą 
usłyszeć wołanie Chrystusa: Niech 
wszyscy stanowią jedność, po 
dobnie, jak Ty, Ojcze, jesteś we 
mnie, a ja w Tobie. Niech oni też 
będą jednością w społeczności z 
nami, aby świat uwierzył, że Ty 
mnie posiałeś (J 17, 21).

Świat potrzebuje naszego świa
dectwa, od jego jakości zależy 
jakość misji, którą Jezus nam zle
cił. Wspólne świadectwo wiary i 
miłości jest naszą bardzo pilną 
potrzebą, ale jest zarazem darem, 
który możemy ofiarować Bogu i 
światu: Po tym poznają wszyscy, że 
jesteście moimi uczniami, jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali. 
Miłość bliźniego jest wyznaczni
kiem naszego zaangażowania w 
wierze, najlepszym sposobem na 
usunięcie wielu problemów współ
czesnego świata. Chrystus przy
nagla nas do coraz doskonalszego 
wypełnienia tego wielkiego zada
nia. Łącząc nasze wysiłki, jako 
ekumeniczna wspólnota, zadanie

to wykonamy lepiej i skuteczniej. 
Ekumenizm żyje dlatego, że razem 
słuchamy Słowa Bożego i pozwa
lamy, aby Duch Święty działał w 
nas i przez nas. Tak otrzymana 
laska owocuje dzisiaj wysiłkami, 
modlitwami i nabożeństwami zmie
rzającymi do pogłębienia ducho
wej jedności między Kościołami i 
do m odlitwy o widzialną jedność

Kościoła Chrystusowego (Karta 
Ekumeniczna).

Zaufajmy Jezusowi, pozwólmy Mu 
prowadzić się do widzialnej jed
ności Kościoła i — chociaż On sam 
wybierze czas — trwajmy na wspól
nej modlitwie, abyśmy byli gotowi, 
kiedy nas zaprosi na tę ucztę.

Ks. Henryk Dąbrowski

Z życia Kościoła

Rekolekcje wielkopostne duchowieństwa diecezji wrocławskiej

Uroczysta Msza św. w świątyni pw. św. Józefa Oblubieńca NM Panny 
w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 21 marca br. w parafii po lskoka to lick ie j pw. św. Józefa O b lu 
bieńca NM Panny w Gorzow ie W ie lkopolskim  odbyły się rekolekcje w ie l
kopostne dla duchow ieństwa diecezji w rocławskiej. Tego rodzaju ćw icze
nia w ielkopostne odbywają się corocznie w różnych parafiach diecezji.

Ks. in fu ła t S tanisław Bosy — adm in is tra to r diecezji w rocław skie j — 
przew odniczył uroczystej Mszy św., przy współudzia le  księży, którzy 
zgrom adzili się w gorzowskiej, nowej, wyrem ontowanej św iątyni. Słowo 
Boże w yg łos ił ks. dziekan Ryszard Szykuła, rekolekcyjną spowiedzią słu
żył ks. dziekan Adam Bożacki, a drogę krzyżową z bogatą form ą myśli 
w ielkopostnych prowadził ks. Tadeusz Krasiejko, adm in istrato r parafii 
w Lesznie.

Ks. In fu ła t w serdecznych słowach wszystkim  podziękow ał za „trud  
przebytej d rog i” , a ks. Józefowi Bryzie — z racji święta Jego patrona, 
św. Józefa — w ręczył m aryjny ornat. W spólny obiad zakończył w ie lko 
postne spotkanie w św iątyni gorzowskiej, a w następnym roku księża 
spotkają się w innej św iątyni diecezji wrocławskiej.

Ks. infułat Stanisław Bosy
Przed świątynią pw. św. Józefa Oblubieńca NM Panny w Gorzowie Wielkopolskim



M aj  —  miesiącem Najświętszej M aryi Panny

Nabożeństwa majowe zbliżają do Jezusa i człowieka
Przez cały miesiąc maj Kościół stawia nam przed oczy postać Boguro

dzicy, Służebnicy Pańskiej. Właśnie od Maryi mamy się uczyć, jak żyć, jak 
postępować, by zawsze być blisko Chrystusa. Właściwym, istotnym sensem 
i celem nabożeństw maryjnych, całego kultu do Najświętszej Maryi Panny, 
jest przecież nic innego, jak tylko nasze zbliżenie się do Jezusa Chrystusa. 
To zbliżenie może dokonać się przez uporządkowane odpowiedzialne przed 
człowiekiem, przed samym sobą i przed Bogiem życie, zerwanie z grzechem, 
życie duchem Chrystusowym, wprowadzenie ducha Bożego do wszystkich 
naszych poczynań tak, aby przez wszystkich i we wszystkim Bóg był 
uwielbiony.

Boże Narodzenie

Nawiedzenie NMP

Człow iek współczesny znajduje 
się w specyficznej sytuacji. Zmę
czony pracą, oszołom iony techniką, 
wynalazkami itd., często gubi się, 
odczuwa wewnętrzną pustkę, roz
czarowanie i rozterkę. Ustawicznie 
za czymś goni, stale czegoś szuka

schować. Czego szuka? Za czym 
dąży?

Jakbyśm y nie patrzyli na w spół
czesnego człowieka, dojdziem y do 
wniosku, że m imo wszystko szuka 
on czegoś, co jest ponad nim, co go 
przewyższa. Tak, człow iek w spół-

Święta Rodzina

czesny szuka Boga, choć czyni to 
inaczej niż m inione pokolenia.

Czasami odnosi się wrażenie, 
że człow iek współczesny patrzy 
na wszystko pod kątem własnych 
korzyści, że wszystko przelicza 
na wartości materialne, nie do-

i to bez końca, ponieważ zaw
sze mu czegoś brak. W szystko 
chc ia łby m ieć już, natychm iast. 
Zapytany o cel i sens swojego 
istnienia, nie zawsze potrafi dać 
wyczerpującą odpowiedź. N iekie
dy chc ia łby sam przed sobą się

Zesłanie Ducha Świętego

strzegając ko ło siebie drugiego 
człowieka. Idzie „jak burza” , kogoś 
tam po drodze potrąca, komuś pod
stawia nogę, kogoś też oszuka. Nie 
zastanawia się, że komuś wyrządził 
krzywdę, że komuś w ycisną ł łzę.
Byle ty lko  iść naprzód, byle wyjść na 
swoje. Taki człow iek wcześniej czy 
później stoczy się bardzo nisko, 
gdyż system atycznie gubi własne 
człow ieczeństwo, własną godność, 
gubi też Boga.

Święty Paweł napisał: „Synami 
Bożymi jesteście” . W arto więc, by

cd. na str. 10
Wniebowzięcie NMP Pieła



cd. ze str. 9

0  M atce Boskiej
1 Ludzkiej
0  Matko Boska 

nieustającej pomocy!

Przygniata ducha troska 

we dnie i w nocy.

Myśl Twoja zagubiona 

w Syna ofiarnej męce — 

serce Twe kona 

w Jego śmiertelnej udręce.

Koronowana

przez męczeństwo —

ogłaszasz najwierniejsza Służko Pana

swe ponad wszechświat wzniesione

macierzyństwo.

Samotności

orędowniczko niepłocha!

Zbolały łaknący miłości 

matkę swą w Tobie wielbi i kocha.

Emil Zegadłowicz (1888-1941)

współczesny człow iek przyjrzał się 
uważnie samemu sobie. Może 
wówczas będzie mu nieco łatw ie j 
odnaleźć samego siebie i odnaleźć 
Boga.

Nabożeństwa majowe skłaniają 
do refleksji nad swoim życiem, ma- 
jąc za wzór życie Maryi. I my pow in
niśmy iść śladami Matki Jezusa. 
Ilekroć odejdziem y od siebie, od 
Boga, dzieje się to przez grzech. 
Grzech jest bowiem naszym g łów 
nym wrogiem . Ilekroć zgub im y na 
swej życiowej drodze Jezusa, ty- 
lekroć pow inn iśm y Go śpiesznie 
szukać. Możemy też m ieć nadzieję, 
że Ta, do której m odlim y się, która 
jest naszą ucieczką, orędowniczką, 
pocieszycielką, pośredniczką, po
może nam odnaleźć drogę, na któ
rej spotkam y Jej Syna.

Najświętsza Maryja Panna, S łu
żebnica Pańska, czuwa nad tym, by 
wszyscy ludzie byli przeniknięci 
m iłością, m iłością społeczną, i wzo
rując się na Niej, jako na swej Mat
ce, realizowali w swoim życiu to 
wszystko, co Bóg przekazał nam

również za przykładem Jej Osoby. 
To w łaśnie Ona przez całe swoje 
życie realizowała zasady m iłości 
społecznej, d latego też jest dla nas 
wzorem i drogowskazem, jak po
stępować w naszym życiu, by w y
pełniać Boże przykazanie m iłoś
ci i czynnie uczestniczyć w ży
ciu społeczeństwa i w życiu Ko
ścioła.

Bogurodzica Dziewica swym 
przykładem oddania się planom 
Boga, matczynym w staw ienn ict
wem w troskach dniacodziennego, 
ukazuje swą macierzyńską b li
skość względem człow ieka i jego 
spraw. Swoją ewangeliczną pro
stotą, czystością duszy i ca łkow i
tym poświęceniem Osobie i dziełu 
swego Syna, zachęca nas do 
oświetlania wartościam i ewangeli
cznymi życia ludzkiego we wszyst
kich dziedzinach, które kształtują 
życie społeczne, po lityczne i eko
nomiczne.

Najświętsza Panna łączy w swej 
Osobie duchowe m acierzyństwo z 
pośrednictwem . Rodząc C hrystu
sa staje się Matką Bożą. Przez 
przykład głębokie j w iary, ufnej 
m od litw y i bezgranicznego zawie
rzenia Słowu Bożemu staje się też 
duchową Matką każdego czło
wieka. Maryja jest zatem tą, 
która pośredniczy, która trosz
czy się, by Jej dzieci, wsparte 
Jej m acierzyńską opieką, jesz
cze m ocniej „p rzy lgnę ły ” do C hry
stusa.

Taka rola Maryi w ynika z Jej 
Boskiego m acierzyństwa i ty lko  na 
bazie pełnej prawdy o tym macie
rzyństw ie może być rozumiane i 
przeżywane stw ierdzenie „przez 
Maryję do Jezusa” , uzupełnione 
innym  stw ierdzeniem  „przez Je
zusa do M aryi” .

Rozważając ta jem nicę C hry
stusa, nie możemy nie dostrzec 
w niej obecności Jego Matki, 
a rozważając życie Najśw ięt
szej Panny powinniśmy konsekwen
tn ie  w idzieć w nim życie C hry
stusa. Macierzyńskie pośrednic
tw o Maryi jest darem Boga Ojca 
dla wszystkich ludzi. Pełna ma
cierzyńskiego działania w nie
ustannej zależności od pośrednic
twa Chrystusa, od Niego o trzy
muje to wszystko, co Jej serce 
chce dać i czego nieustannie do
świadcza człowiek.

Maryja, stojąc U STÓP KRZYŻA 
Swego Syna, jest dla nas wzo
rem. Kiedy niesiemy krzyż cho

roby, trudy codziennego życia, to 
Jezus jest przy nas, o trzym ujem y 
od Niego łaskę m iłości. Żadne 
c ierpienie ludzkie nie jest obce 
sercu Maryi. Jest Ona dla nas 
znakiem nadziei, gwiazdą ukazu
jącą kierunek, treścią, która nada
je sens naszemu życiu.

W patrzeni w Jej postać i życie 
pełne łaski, w którym  „Pan był z 
N ią” , starajm y się, by również w 
naszym życiu „Pan był z nam i” , 
abyśmy trw ali w Jezusie C hrystu
sie, a słowa Jego w nas. Tak jak 
Ona starajmy się, by wszędzie 
i zawsze czynić wszystko do
brze. Aby każdy m ógł powiedzieć 
o nas: „to  dobry cz łow iek” . Do
bry człow iek — proste, a jakże 
w ielkie  słowa. Warto starać się 
o to, aby być dobrym  człow ie
kiem i dobrym  wierzącym  człow ie
kiem.

Prośba do 
Niepokalanej
Pozwól nam chwalić Cię prośbą, 

zezwól dziękować radością — 

w stulecie troski Twej pełne, 

w dzień pełen Ciebie ja k  Kościół.

Przywróć serc naszych czystość, 

zachowaj myśl serdeczną, 

byśmy przez ziemi przejrzystość 

najgłębszą dojrzeli wieczność.

Pozwól nam zdjąć wojen ciążar, 

odebrać śmierć wystrzałom, 

aby nie z zabójstw i więzień, 

nie z krwi rodziła się sława. 

Przykaż nam znieść skarbiec 

pysznych

i w ludobójców uderz, 

lecz dusze ocal wszystkie

i wszystkich ucz kochać nas 

ludzi.

Bliźniemu chleb i powietrze, 

dzieciom uprosić racz świętość, 

miastom ogrody i przestrzeń, 

przyjaźń ludzką zwierzętom.

Józef Szczawiński (1924)



Malarstwo religijne

Niewiarygodna siła ręki wielkiego Caravaggio
Znakomity malarz włoski Caravaggio — znany ze swych wspaniałych 

obrazów o tematyce religijnej, żył w latach 1571-1610. Z jego obrazów 
emanuje biask, światłocienie, tak jak z fotografii. A przecież fotografia 
weszła w życie dopiero w latach 20. XIX w.

Włoska badaczka, p. Roberta 
Lapucci, konserwatorka obrazów 
z amerykańskiej szkoły sztuki we 
Florencji, stw ierdziła, że artysta 
używał rewolucyjnych jak na swoją 
epokę przyrządów optycznych 
i odczynników  chem icznych, dzię
ki czemu „fo tog ra fow a ł” portre 
towanych ludzi na dwa wieki przed 
wynalezieniem fo tografii.

Zdaniem p. Roberty Lapucci, 
Caravaggio pracował w ciemnym 
pokoju, w którym  umieszczał swo
je modele. Portretowane osoby 
oświetlane były światłem przecho
dzącym przez o tw ór w suficie. 
Obraz był następnie rzutowany na 
p łótno — za pośrednictwem  so
czewki i zw ierciadła. Płótno było 
powleczone substancją składającą 
się z rom aitych składników  w rażli
wych na św iatło. U m ożliw ia ło to 
utrwalenie obrazu na p łó tn ie  przez 
około pół godziny.

W prawie ca łkow itej ciemności 
artysta szkicował twarze i postacie 
uw idocznione na płótn ie grubym i 
pociągnięciam i pędzla. S łużyła do 
tego mieszanina białej farby, skład

n ików  m ineralnych i substancji 
chem icznych, dość dobrze w ido 
czna w ciem nościach. Jest bardzo 
prawdopodobne, że malarz używał 
do sporządzania fosforyzującej 
m ieszaniny także proszku z drobno 
utłuczonych robaczków św ięto
jańskich. Takim proszkiem posłu
g iwano się w jego czasach w tea
trach, aby w yw ołać efekty spec
jalne. Ważnym składnikiem  była 
też rtęć, co tłum aczyłoby — zda
niem badaczki — „ruch liw y cha
rakte r ko lo rys tyk i Caravaggia 
i słynne e fekty św iatłocien ia  na 
jego obrazach, św iatło wręcz fo to 
graficzne, które na nich w idn ie je ” . 
P. Lapucci tw ierdzi, że całą tę insta
lację sporządził przyjaciel malarza, 
fizyk G iovanni Battista Della Porta.

Caravaggio był bardzo blisko 
zw iązany ze społecznością uczo
nych. Interesował się również op
tyką. Dodać należy, że artysta był po
stacią tajemniczą. Zginął w ta jem ni
czych okolicznościach koło Grose- 
to w Toskanii. Ciała nie znaleziono.

C iem ny pokój z otworem, przez 
k tó ry przenika św iatło, to nic

innego, jak camera obscura. Zanim 
M ichelangelo Merisi da Carava- 
ggio przyszedł na świat 29 września 
1571 r., ponad pół w ieku wcześniej 
używał camera obscura Leonardo 
da V inci do określania perspek
tyw y. Podobno M ikołaj Kopernik 
stosował też camera obscura do 
obserwacji zaćmień słońca (zmarł 
w 1543 r.). W 1569 r. (na dwa lata 
przed urodzeniem się Caravaggia, 
W enecjanin Daniello Barbaro op i
sał w swoim dziele „La practica 
della perspectiva” zasadę działania 
przesłony. Tego instrum entu uży
wali starożytni Chińczycy, Grecy, 
Arabowie. Opis ciem ni optycznej 
znajduje się w rękopisach z 1020 r. 
arabskiego matematyka Alhazena 
(Hasana) z Basry. Znany b y łtrak ta t
0 optyce „K itab a l-M anadhirn ” . 
Księga ta, wydana po łacin ie  
w średniowieczu, wywarła w ielki 
w pływ  na naukę, Rogera Bacona
1 Johannesa Keplera. Artyści rene
sansu i baroku znali camera obs
cura. B ryty jski h istoryk sztuki 
David Hockney w książce „Savoirs 
secrets” (Wiedza tajemna) dow o
dzi, że camera obscura służyła 
takim  malarzom, jak Van Dyck 
(1599-1641) czy Ingres (1780
-1867).

Wieczerza w Emaus — mai. Caravaggio, 1601 r.



Polskie tradycje

Zielone Świątki
Przyniesiemy tataraku z jeziora, 
Żeby dom ustroić na Zielone Świątki 
w porę,
Postawimy białe brzózki 
i u drzwi do dwora.
Umaimy Basi i Marysi pralnię,
Ustroimy Jance i Jankowi jadalnię, 
Postawimy jaśmin w sieni,
Zeby się w ciemności bielił 
okazale.

A jak  zejdzie wczesnym rankiem Duch 
Święty
Znajdzie wszystko ogarnięte, sprzątnięte, 
Znajdzie wszędzie —  umajone,
Będzie bardzo ucieszony 

Duch Święty.

K. Iłłakowiczówna,
Zielone św iątk i

Zielone Świątki, Pentecostes, w io
senne ruchom e święto kościelne, 
pamiątka Zesłania Ducha Świętego 
i założenia pierwszej gminy chrześci
jańskiej w Jerozolim ie, należy do 
najstarszych świąt chrześcijańskich, 
ale dop iero  od IV w ieku obchodzo
ne jest siedem tygodni po Zm ar
twychwstaniu Pańskim. W Czechach 
i na Sycylii w pierwszy dzień Z ie
lonych Świątek, podczas nabożeń
stwa wypuszczano białego gołębia. 
W Polsce, na Węgrzech i w N iem
czech tego dnia majono bramy 
i drzwi domów.

Chociaż jest to święto ruchome, 
zawsze przypada w pełnym rozkw i
cie w iosny i d latego zapewne połą
czyło się ze świątecznym dniem rol
ników i pasterzy radośnie witających 
odradzającą się przyrodę. Z ielone 
Świątki zastąpiły pogańskie staro
słow iańskie „nowe la tko” . Dawną 
obrzędowość ludową Zielonych Świą
tek kształtowało przeświadczenie, że 
nadchodzące lato trzeba godnie 
przyw itać i przez rozmaite praktyki
0 charakterze magicznym zaskarbić 
sobie przychylność sił natury.

Już od pogańskich czasów w dniu 
tym wszechobecna była zieleń — 
zielone w ieńce nakładano na szyje 
koni i rogi bydła, a wianuszki 
z chabrów opasywały szyje gęsi
1 kaczek.

W ybór liści nie był przypadkowy. 
Sym bolizowały one pewne cechy.
I tak delikatna brzowa wzbudzała 
przyjaźń i sympatię, dąb zapewniał 
siłę i d ługie życie, a klon — zdrowie. 
W ierzono, że cechy te przechodzą 
z liści na zwierzęta.

„Wiele (...) starożytnych lechickich 
zwyczajów składających się niegdyś 
na uroczystości wiosenne rozpoczy
nające „nowe la tko” przyłączył na
ród do święta koście lnego obcho
dzonego w tej samej porze roku. 
Wszystkie kościo ły, chaty, domy 
i podwórza »majono« drzewami 
brzozy, jesionu lub świerku usta
wionymi i zatykanymi przy ołtarzach, 
gankach, w rotach, sieniach i wejś
c iach” — pisał Gloger.

Od początku swego istnienia było 
to św ięto radości, nadchodzącego 
lata, które należało godnie pow itać 
i przez rozmaite praktyki magiczne 
zaskarbić sobie przychylność sił 
natury. Na leśnych polanach rozpa
lano ognie, tańczono nałąkach i urzą
dzano rozmaite igrzyska ze śpie

wami, m łodzież łączyła się w pary; 
zabawy bywały niezwykle wesołe, 
niekiedy wręcz rozpasane. Nic więc 
dziwnego, że już w średniowieczu 
Kośció ł zwalczał te zabawy jako 
uporczywe pozostałości pogańskie, 
pozwalając tylko na „majenie obejść 
zielenią” , nadając tej prasłowiańskiej 
magicznej praktyce w ywoływania 
bujnej wegetacji nowe wytłum acze
nie— otwieranie zielonych bram „dla 
Ducha Świętego, aby zechcia ł na
w iedzić dom dla oświecenia serc 
i umysłów m ieszkańców” .

Przeciwtym tłumnym, gorszącym 
zabawom występował nie ty lko Koś
ciół. W 1468 r. sam Król Kazimierz 
Jagie llończyk zakazał urządzania 
w tych  dniach zgromadzeń naŁysej 
Górze.

Pomimo zakazów Kościoła majo
we zabawy nie znikały, ty lko  wciąż 
się rozw ija ły. Co najmniej do XIX w. 
w niektórych regionach utrzymywała 
się, przypom inająca sobótki, trady
cja palenia ogni; obiegano pola 
z pochodniami, wierząc, że padające 
nazielonezboże iskry zapewnią obfi
ty  plon, urządzano też wyścigi z po
chodniam i. W XVIII w. to w iejskie 
św ięto ro ln ików  i pasterzy stało się 
n iezwykle modne w miastach, któ 
rych m ieszkańcy urządzali m ajów
ki — wycieczki na łono  natury. I do 
dzisiaj Z ielone Świątki, choć są jed
nym ztrzech najważniejszych świąt 
w obrzędowym roku kościelnym, 
oprócz re lig ijnego mają także cha
rakter świecki.

Dawniej Zielone Świątki uchodziły 
powszechnie za święto pasterzy, 
którzy odbywali tego dnia pochody, 
bawili się, ucztowali, a w ieczorami 
biegali z zapalonym i pochodniam i 
po polach i urządzali na pastwiskach 
ogniska, sobótki.

W Małopolsce i na Śląsku w dniu 
tym palono ogniska, przez które naj
pierw skakała młodzież, a następnie 
przepędzano przez nie bydło, aby się 
dobrze chowało. Dawniej, jeśli ogni
ska paliło  się w Z ie lone Świątki, nie 
paliło  się ich już na św iętego Jana, 
i odwrotnie. Chociaż ognie paliło się 
też z okazji św iętych Piotra i Pawła; 
są bowiem obrzędy, które mają wiele 
wspólnych elementów i w naszej tra
dycji wzajemnie się uzupełniają.

Prastarym zielonoświątkowym ob
rzędem, jaki w n iektórych stronach 
przetrwał do końca XIX w. było 
wołowe wesele urządzane przez 
pasterzy: „(...) w drugi dzień Z ie lo 
nych Świąt jest zwyczaj starożytny,

cd. na str. 15

Zielone Świątki i odpust na Bielanach Rys. Jan Piotr Norblin, ok. 1785 r.



Macierzyństwo jest jedną z najpiękniejszych rzeczy na 
ziemi. Wprawdzie niesie ze sobą cierpienie, trud, troskę, ale 
dodaje też kobiecie najwięcej uroku. Słowo „matka” pozosta
nie na wieki jednym z najpiękniejszych słów. Słowo to ucho
dziło zawsze za symbol czegoś, co jest na ziemi najświętsze. 
Jest to symbol najwyższej, bezinteresownej ofiary połączonej 
z bezgraniczną miłością.

MATKA
Tak nachylona 

jakby szczęście niosła 
w ramionach ciepłych i czułości 
pełnych.
Tak zapatrzona 

jakby w oczach dziecka 
odczytać chciała całą jego 
przyszłość.
I  tak uśmiechem pragnąca 
zażegnać łzę jego każdą 
że wiesz: 
to jest miłość
siadła przy stole z  synem na 
kolanach.
Taką ją  widzę w czasu wielkich 
ramach

Od zarania swego istn ienia cała ludzkość otaczała 
szacunkiem matkę. Na kartach Pisma Świętego spoty 
kamy się również z tym uczuciem. Już w IV Przykazaniu 
Bożym zawarty jest nakaz czci dla rodziców . W innych 
księgach Starego Testamentu znajdujem y liczne przes
trog i, napomnienia, zachęty do szacunku dla rodziców  
do m iłości i czci dla matki. Dzieci pow inny chętnie 
korzystać z doświadczenia rodziców, w inny słuchać ich 
mądrych rad: „Synu, posłuchaj napomnień ojca i nie 
odrzucaj nauk swej matki, gdyż są one w ieńcem ozdob 
nym dla g łowy i naszyjnikiem bezcennym dla szyi” (Prz 
1, 8).

W wydaniu na świat dziecka, w opiece nad nim 
i wychowaniu, rola matki zawsze była najważniejsza 
Pan Bóg pow ierzył jej m aleńkie i słabe jak płom yk 
kaganka życie dziecka, k tó ry to p łom yk nawet naj
mniejszy podmuch może zgasić. Potrzeba wiele uwagi 
roztropności i nieustającej troski, aby małe dziecię 
wzrastające w łon ie  matki przyszło zdrowe na świat. 
Potem dołączają się obowiązki wykarm ienia, w ycho
wania i wykształcenia dziecka. To w łaśnie ona, matka, 
czuwa po nocach nad snem dziecka, uważa na każdy 
jego krok, aby mały człow iek krzywdy jakie jś nie 
doznał.

Jakże często jednak tak się dzieje, że gdy dziecko 
podrośnie, zmężnieje, gdy istnieje nadzieja, że teraz 
pom yśli o swej rodzicielce, zwłaszcza w jesieni jej życia, 
w tedy syn lub córka zakładają swoje rodziny, a matka 
zostaje osam otniona i jakże często zapomniana.

W szystkie matki, już od wieków, przeżywały i prze
żywają te same radości i podobne też cierpienia. Nie 
wszystkie dzieci rozum iały dawniej, nie wszystkie też 
rozumieją i dzisiaj, jaki szacunek należy się ich matkom. 
Zdarzały się kiedyś i — niestety — zdarzają się i teraz 
przypadki dokuczania rodzicom , pobudzania ich do 
gniewu, a co gorsza — przeklinania ich, złorzeczenia i 
podnoszenia na nich ręki. W yrodny stosunek dzieci do 
rodziców  m usiał być także znany w starożytności, gdyż 
w księgach Pisma Świętego znajdujem y mocne słowa 
potępienia oraz surowe kary dla dzieci, które posuwały 
swą dokuczliw ość względem rodziców  zbyt daleko. 
„K to  ojca znieważa, a matkę wypędza jest synem 
bezecnym, zhańbionym ” (Ks. Przysłów 19, 26); „K to

szanuje matkę jakby skarby grom adził” (Syr 3, 4); 
„Tem u, kto o jcu  i matce złorzeczy, w noc ciem ną lampa 
zgaśnie” (Prz 20, 20); „K to  uderzy swego ojca lub m at
kę, w inien być ukarany śm iercią” (Ks. Wyjścia 20, 12).

Na Kartach Pisma Świętego znajdujem y też przy
kłady czci, szacunku dla matek i posłuszeństwa. Przy
kłady te pozostały na zawsze zachętą do w łaściwego 
stosunku dzieci do rodziców , a zwłaszcza do matek, 
jako najw ierniejszych w m iłości. I tak np. w III Księdze 
Królewskiej znajdujem y opowiadanie o szacunku króla

Salomona do swej matki Batszeby. Gdy pewnego razu 
udała się Batszeba do Salomona z prośbą „... król wstał 
na jej spotkanie oraz u k ło n ił się jej, a potem usiadł na 
swym tron ie. A w tedy postaw iono tron dla matki króla, 
aby usiadła po jego p raw icy” (III Król 2 ,19-21). W praw
dzie Salomon prośby matki nie m ógł spełnić, ale dał 
wszystkim  przykład synowskiej czci i poważania.

Najdoskonalszym  wzorem posłuszeństwa i szacunku 
względem rodziców, a zwłaszcza względem matki, jest 
w Nowym Testam encie nasz Zbaw icie l Jezus Chrystus. 
Posłuszeństwo i szacunek Jezusa Chrystusa dla swej 
Matki pięknie ujm uje pieśń kościelna, śpiewana w koś
ciołach w łaśnie w miesiącu maju:

„ On jak Matkę Ją miłował,
Jej posłuszny był —
Każde słowo Jej szanował,
Chociaż Bogiem był”.

W szacunku i m iłości do matki łączy się starożytność 
ze współczesnością, starość z m łodością, Księgi Pisma 
Świętego Starego i Nowego Testamentu z księgami 
św ieckim i, poezja z prozą dnia codziennego. Bo ta 
właśnie m iłość wyrasta ponad wszelkie św iatopoglądy, 
ponad religię i politykę. Pam iętajmy o tym, zwłaszcza 
w miesiącu maju, kiedy oddajem y cześć Bożej Rodzi
cielce Maryi i kiedy wręczam y kw iaty z okazji Dnia 
Matki również i naszym ziemskim Matkom, Mamom 

Mamusiom.



czas nadziei
Światy i my

Czas nowego pokolenia -
Dzisiejsza młodzież, a więc 18-25-latkowie, jaka jest? To pytanie wielo

krotnie zadają sobie ludzie dorośli, rodzice, dziadkowie. Obawiają się, że 
dzisiejszy świat nie jest przychylny dla młodych ludzi. Czy tak rzeczywiście 
jest? Posłuchajmy, co na ten temat mówią socjologowie i psychologowie.

Swego czasu nastała moda na 
nazywanie pokoleń w oparciu o w y
darzenia polityczne, nazwiska 
w ielkich ludzi lub określenia ich 
literam i itd. H istorycznie uzasad
nione było m ówienie o pokoleniu 
Marca czy pokoleniu Kolumbów. 
Istn iały też nazwy pokolenia X czy 
też generacji NIC. O statnio dużo 
mówi się o generacji Ja, która pa
zernie nastawiona do życia doko
nała spustoszenia mentalnego, 
m oralnego i gospodarczego w 
wielu krajach. O dczuw asię to te raz 
g lobalnie w postaci kryzysu go
spodarczego.

N iedawno też bardzo popularna 
była nazwa: pokolenie JPII (od 
Papieża Jana Pawła II). N iektórzy 
zapędzili się do tego stopnia, że 
mówią nawet o pokoleniu B XVI 
(od Papieża Benedykta). W Sta
nach dużo dyskutu je się na temat 
pokolenia O — od nazwiska prezy
denta Obamy.

Najistotniejsze jest to jednak, że 
niezależnie od wszelkich nazw 
mamy do czynienia po prostu 
z kolejnym pokoleniem  z perspek
tyw y genealogicznej. Ci ludzie, 
w wieku 18-25 lat, wykazują ważne 
i ciekawe cechy świadczące o tym, 
że warto zatrzymać się nad nimi 
trochę dłużej.

Polscy socjo logow ie  są nieco 
skonfundowani, gdy badają w spół
czesnych m łodych ludzi. Okazuje 
się bowiem, że zamiast grupy 
hedonistów  tra fili na osoby am
bitne, choć nieskupione na sobie, 
ale zorientowane na sukces — nie 
za każdą cenę.

Ponadto to ludzie św ietnie w y
kształceni, a przy tym zarozum iali, 
żyją na obrzeżach w irtualnej rze
czyw istości, a jednocześnie cenią 
rodzinę i przyjació ł. D latego też 
generacji tej nadano kryptonim  
„Y ” . Zastanawiać może fakt, że 
rzekomo wychowywane beztreso- 
wo dzieci, nie są zainteresowane 
życiem bez stresu (tylko 8 proc. 
badanej m łodzieży uznaje, że to  ma 
znaczenie). Albo: skąd sie bierze 
fakt, że pokolenie wychowane w 
kaplita lizm ie nie zdeterm inowane 
jest na sukces (rywalizacja i kon
kurencja utożsamiane są przez 
współczesnych m łodych Polaków 
i Europejczyków  z utratą sensu 
życia). Okazuje się, że oni po pro
stu wiedzą, czego chcą.

Po raz pierwszy w Polsce mamy 
do czynienia z pokoleniem wpisa
nym w ideę global generation, 
poddawanym takim samym pra
wom społecznym, ekonomicznym
i w dużej mierze kulturowym, jak 
młodzież z Europy Zachodniej czy 
Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsi 
polscy 18-25-latkowie to praw
dziwi światowcy, bez kompleksów
i obciążeń, pełnoprawni obywatele 
globalnej wioski. Młodzież ta bu
duje swój światopogląd, opierając 
się na najnowszych technologiach, 
Jak wynika z najświeższych badań 
CBOS, dziewięciu na dziesięciu 
młodych ludzi w wieku od 18 do 24 
lat korzysta z Internetu. To ważne, 
bo jak pokazują te same badania, 
osoby korzystające z Internetu są 
większymi optymistami, lepiej oce
niają swoje relacje z najbliższym

otoczeniem, z większą nadzieją 
patrzą w przyszłość i są lepiej 
wykształceni.

W spółcześni m łodzi ludzie w y
rośli na bardziej pewnych siebie 
niż wcześniejsze pokolenia i bo
gatszych o pasje, które w ramach 
rodzicie lskiego watching over (p il
now ania, dog lądan ia ) zosta ły  
w dobrym  momencie w ychwycone
i rozwinięte.

N iektórzy przedstawiciele oma
wianego przez nas pokolenia urzą
dzają notoryczn ie  imprezy, nie 
zważając na sąsiadów, co bardzo 
denerwuje innych ludzi — stąd 
głosy krytyki, że m łodzi ludzie 
nie liczą się z innym i i postępują 
tak, jak im wygodnie. W mediach, 
na przykład, niedawno opisywana 
była pewna h istoria  australijskiego 
nastolatka, k tóry nie dość, że urzą
dził, pod nieobecność rodziców, 
imprezę na 500 osób, to jeszcze po 
rozpędzeniu jej przez policyjne 
helikoptery grzecznie posprzątał 
i... w yna ją ł sobie agenta. Jak się 
okazało, przez następny rok ch ło 
pak był wziętym partymakerem nie 
ty lko  w Australii.

Jak w idać, m łodość musi się 
wyszumieć. Dorośli, krytykując 
m łodych , szybko zapom ina ją
0 swoim, czasem szalonym, życiu 
z czasów młodości. Wracając jednak 
do opisywanego w mediach przy
padku, okazuje się, że m łodzież 
jest coraz bardziej z indyw idua li
zowana. Forsuje swoje idee, doce
nia znaczenie własnej wartości, 
przeskakuje kolejne poziomy mental
nego zrogowacenia i prze do przo
du, zdając sobie w coraz większym 
stopniu sprawę z w łasnych, prawie 
n ieograniczonych możliwości.

Od dłuższego czasu szczególnie 
dużo pisze się o tym w am erykań
skiej prasie. Badacze współczesnej 
młodzieży ukuli termin Great Ge
neration, czyli Wielka Generacja, 
która odmieni życie całego świata
1 jako jedyna ma szansę uporać się 
z globalnym kryzysem. Swój opty
mizm nakierowany na młodych 
oparli na dokładnych badaniach 
tzw. generacji Y, a którą nazwano 
też pokoleniem milennijczyków. 
Uważa się, że ci m łodzi ludzie 
zapoczątkują d ługotrw ałe  zm iany 
w w idzeniu świata. Obserwacja 
m łodego pokolenia zdaje się po t
w ierdzać ich słowa i ich hurraop- 
tym izm.



Młodzi ludzie mogą mieć bardzo 
pozytyw ny w pływ  na społeczeń
stwo. Nie skupiają się, jak ich 
poprzednicy, na fa łszywych tred- 
nach lansujących m łodość, na 
próbie zatarcia różnic m iędzy 
płciam i i liberalizacji podejścia do 
seksu. Mają pozytywne nastawie
nie do w olontaria tu  i prospo łe
cznych działań. W iększość z nich 
dorasta w niepełnych rodzinach, 
więc bardzo doceniają wagę więzi 
rodzinnych. O twarcie mówią o 
tym, że chcą mieć kilkoro  dzieci. 
To zjawisko było obce ich starszym 
kolegom. Stosunek do pracy tego 
pokolenia jest także osobliwy. Pra
codawcy nie powinni oczekiwać 
od nich, że w ybiorą jedną pracę 
na całe życie. Ale z drugie j strony 
oni — jako pracow nicy — są w sta

nie zagwarantować nowe pomysły, 
ciekawe rozwiązania i, wbrew 
pozorom, lo ja lność w ramach 
wykonywanych zadań.

Jednym słowem, po hucznej 
imprezie (jak to było w Austra lii), 
zwanej g lobalnym  kryzysem, za
fundowanej nam przez rozpasa- 
nych babyboom erów, posprząta 
świat pracowite, ambitne, z gło
wami pełnymi pomysłów, zoriento
wane na innych, pokolenie Millen
nium. Świat wiąże z tym pokole
niem duże nadzieje i oczekiwania.

Neil Howe i W illiam  Strauss, naj
popularnie jsi amerykańcy badacze 
współczesnej młodzieży, przewidzie
li, że pod koniec pierwszej dekady 
XXI w ieku m łodzi ludzie (w USA i 
Europie Zachodnie j) rozstaną się 
ze stereotypem  pokolenia X, które

nie wie, czego chce i nie wie, co ze 
sobą zrobić. Według nich zm ienią 
swoje podejście do wartości ro
dzinnych i seksu, pojm owanych 
już nie w kategoriach towaru, ale 
jako wartość rzutująca na ich 
życie. Będą w dużo większym 
stopn iu  angażować się w politykę  
w sensie kontro lnym  — patrzenia 
politykom  na ręce i rozliczania ich. 
Swój opór wobec działań p o lity 
ków będą realizować w organiza
cjach pozarządowych skierowa
nych na pomaganie ludziom. Dla 
nich bycie m łodym będzie ozna
czało szansę, którą trzeba w yko
rzystać, i jeden z etapów do przejś
cia. Będą mniej wulgarni i na 
wulgarności niczego się u nich nie 
zbuduje. Oby tak się stało. Tak 
w ięc pierwsza dekada XXI wieku 
ma być czasem Wielkiej Generacji.

Zielone Świątki
cd. ze str. 12

że gromada chłopców pędzi wołu, na 
którym jest przywiązany bałwan 
wypchany słomą, w siermiędze, 
czapce i butach. Wół bieży przez 
wieś, a wszyscy obecni wołają Ro- 
duś, Roduś. Co znaczy to słowo i jaki 
powód tej zabawy najdawniejsi 
wieśniacy nie umieją wytłumaczyć” 
(Ł. Gołębiowski). Zdaniem niektó
rych Roduś jest zdrobnieniem imie
nia wschodniosłowiańskiego bóstwa 
decydującego o losach ludzi — Ro
du. Roduś wędrował przez wieś, pa
sterze trzaskali z biczów, zatrzy
mywali się przy każdej chałupie, 
śpiewając lub deklamując, a wywo
łani gospodarze przyłączali się do 
wędrujących przez wieś i maszero
wała coraz liczniejsza drużyna. Każ
da taka wędrówka kończyła się bie
siadą i tańcami.

Rusałki z kolei to zwyczaj znany na 
wschodzie Polski. W drugim dniu 
Zielonych Świątej cała wieś wybie
rała się do lasu, a dziewczęta, cza
sami także młode mężatki, plotły 
wianki z brzozowych gałęzi. A każda 
tyle wianków, ile miała bliskich osób. 
Dziewczęta w czasie wicia wianków 
śpiewały z towarzyszeniem grają
cych na skrzypcach młodzieńców. 
„Zwinąwszy wianki skaczą koło 
drzew, klaszcząc i śpiewając (...)” . 
Od Zielonych Świątek do następnej 
niedzieli chłopi nie grodzą płotów, 
brony nie robią, w mniemaniu, że 
gniewałyby się o to rusałki, a zem
sta ich sprawuje, że bydlęta ro

dzą się z głowami lub nogami krzy
wymi” .

Ale Zielone Świątki nie były tylko 
wiejskimi zabawami, bardzo szybko sta
ły się modne również w miastach, 
gdzie obchodzono je niegdyś bardzo 
uroczyście.

W Warszawie spędzano głównie na 
Bielanach, gdzie pod kościołem o. Ka- 
medułów z dawien dawna urządzano 
odpust i gdzie zwożono całe fury tata
raku, kwiatów, gałęzi wierzby i brzo
zy i każdy uczestnik majówki musiałta- 
kązieleń kupić. Obyczaj świętowania 
na Bielanach powstał dzięki królowi 
Władysławowi IV, który w 1639 r. na
dał zakonowi o. Kamedułów, położo
ną wśród lasów Górę Pólkowską. Od te
go czasu zarówno on, jak i jego następ
cy, bardzo chętnie tak odpoczywali.

Odpust bielański szczególnie uro
czyście obchodzono za Sasów. 
W 1766 r. przybył na Bielany z całą 
świtą król Stanisław August Ponia
towski i z jego polecenia odbywała 
się wówczas wielka feta i... tak się to 
zaczęło. Co roku, w niedzielę, po 
nabożeństwie tłumy warszawiaków 
ruszały na majówkę. Pośród drzew 
ustawiano wiele namiotów z bufe
tami, porządku pilnowało wojsko, 
a tłumy warszawiaków objadały się 
przywiezionymi w koszach wiktuała
mi — tak jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu wyglądały okolice bielańskie
go lasku w czasie Zielonych Świą
tek. Po II wojnie światowej tra
dycja warszawskich zielonoświątko
wych odpustów zanikła.

Swoje Bielany mieli także Krakusi. 
W Gdańsku zaś zielonoświątkowe

zabawy przybierały charakter zawo
dów wojskowych z wyborem „majowe
go grafa” . Odbywały się więc zawody 
łucznicze i szermiercze, parady woj
skowe, a wszystko kończyło się koro
wodami i ucztami wydawanymi na 
koszt tegoż „majowego grafa” .

W polskim kalendarzu Zielone 
Świątki trwały 2 dni, aż do roku 1957, 
kiedy zlikwidowany został drugi 
dzień świąt.

To znaczące święto nie mogło 
obejść się bez ludowych wróżb prze
powiadających najbliższą przyszłość:

„G dy deszcz na Zielone Świątki, da 
Bóg wielkie sprzątki”  (dobry zbiór 
siana);

„Deszcz w Zielone Świątki jeśli 
pada, wielką biedę zapowiada" — to 
przysłowie dotyczyło zbioru zbóż, bo 
co dobre dla siana, niedobre dla 
zboża.

W Zielone Świątki musiało być 
wszędzie zielono, wszędzie musiał 
pachnieć tatarak, wydzielający spe
cyficzny, balsamiczny zapach, a wy
ściełanie nim podłóg i podwórek mia
ło „oczyścić płuca” i „odstraszyć 
muchy” . Notabene, tatarak od cza
sów starożytnych używany był do 
okadzania — przypisuje mu się dzia
łanie magiczne, np. Indianie z Ame
ryki Północnej, gdy byli zmęczeni, 
wąchali sporządzony z niego proszek. 
Ludowe nazwy tej rośliny to tatar- 
chuch, tatarskie ziele, ajer, bluszcz, 
kalmus, lepich, łącz, łobzie, szuwar. 
Przynajmniej trzy z nich swój począ
tek biorą z XIV w., kiedy to aroma
tyczne ziele przywędrowało do Pol
ski wraz z najazdami tatarskimi.

Dawniej, kiedy pieczono chleb 
wdomu, liście tataraku używane były 
jako podkładka przy jego wypieku.
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26 maja — Dzień Matki

Matce - w dniu Jej święta
Aniele, Stróżu...
Maleńki pokoik, 
kwiaty przed oknem.
Cienie w białych storach, 
przez które z wolna 
napływa blask wieczoru.
Dziecięce obrazki 
w dziecięcym pokoju.

Cisza zbyt wielka.
Wspomnienie to samo.
Tylko w Twych oczach 
skąd ta nagła żałość —

powiedz mi, Mamo!
Już wiem,
już wszystko pojmuję dokładnie:
Cisza Cię wielka przeraża.
Tęsknota rozrasta —  
że jestem dzisiaj 
jak ten ptak wędrowny 
w kamiennych murach 
kamiennego miasta.
Z dala od Ciebie!

O, jakbym pragnął dzisiaj 
być znowu maleńkim.
Przybiec do Ciebie 
i w oczy popatrzeć.
I życie Twoje wyśpiewać

piosenką.
Całuję w myśli mojej 
spracowane dłonie, 
od których tyle doznałem 
pieszczoty kojącej.
Całuję siwe włosy 
na skroniach Twych,

• Mamo,
i oczy, z których spogląda 
uśmiech pełen słońca.

Wszystko to, co mi dałaś 
w życiu najdroższego, 
zachowałem w mym sercu 
z biciem serca Twego.

Jak zrozumiem Twoją miłość
i jak ją wyśpiewam?
Przez moje serce

Rodzina pod orzechem — obraz Wojciecha Weissa z r. 1933

strumień pociechy Twojej,
o, Mamo,

dzisiaj się przelewa.

Składam więc Tobie 
dążenia i wzloty 
i wszystką radość 
przebrzmiałą dzieciństwem, 
płynącą echem

do dni mych ostatka.
I serce moje 
oddaję dziś Tobie, 
bo cóż droższego 
życie mi dać mogło 
nad Ciebie, Matko!

Józef Baranowski

(w iersz zaczerpnięty z a rch iw a l
nych num erów Rodziny, z r. 1963).


