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Słowo wstępne
Rok 1990 dla Kościoła Polskokatolickiego w Polsce stanie się 
rokiem jubileuszowym. Rokiem siedemdziesiątej rocznicy zor
ganizowania Odrodzonego Katolickiego Kościoła w Polsce. 
Dla uczczenia tej doniosłej rocznicy postanowiłem wydać A l
bum Kościoła Polskokatolickiego.

Zdaję sobie sprawę, iż przyszło nam rozwijać i rozszerzać 
działalność Kościoła Polskokatolickiego w okresie bardzo trud 
nym, gdyż społeczeństwo ludzkie w XX wieku zobojętniało na 
sprawy religijne, to jednak przez okres siedemdziesięciu lat 
możemy wykazać już cały szereg osiągnięć świadczących o 
życiu i rozwoju naszego Kościoła.

Oddając do rąk W yznawców i Sympatyków, a także do rąk 
ludzi dobrej woli Album Kościoła Polskokatolickiego, zakładam, 
iż stanie się on poważnym dokum entem  historycznym i po
twierdzi charakter dzieła oraz rzuci trochę światła na aktualną 
działalność i właściwą liczebność Kościoła. Na poszczególnych 
kartach Albumu zobaczymy zaprogramowaną pracę religijno
-patriotyczną. Jest to także nasza odpowiedź na wszystkie 
zarzuty, na które odpowie nasz Album.

Jestem  pełen nadziei, że Album spełni swoje zadanie. Bę
dzie oglądany i czytany przez starszych i młodych współwy
znawców i stanie się bliski ich sercu. Na podstawie materiałów 
ilustracyjnych przybliży i udowodni długoletni dorobek tych 
wszystkich, którzy na przestrzeni siedemdziesięciu lat z peł
nym zaangażowaniem pracowali dla Bożej i Narodowej Spra
wy i walczyli o słuszne i należne prawa do istnienia i bytu 
Odrodzonego Katolickiego Kościoła w Polsce, zorganizowa
nego przez naszego reform atora religijnego Biskupa F ran
ciszka Hodura.

Nowo wybudowane kościoły, kaplice, domy parafialne, 
tysiączne rzesze współwyznawców uczestniczących w uroczy
stościach kościelnych, a wśród nich setki dzieci i młodzieży 
uwidocznionych na fotografiach, napawa wiarą i otuchą serca 
tych wszystkich, którzy swoimi modlitwami, pracą oraz ofiar
nością przyczyniają się do dalszego rozwoju, powiększania i 
znaczenia Kościoła Polskokatolickiego w Polsce.

W śród fotografii Biskupów, Kapłanów i W iernych widzi
my setki twarzy ludzi młodych, którzy są synami współwyznaw
ców wyrosłych w tradycji polskokatolickiej. Jest to przysz
łość Kościoła Polskokatolickiego.

Album  podzielony jest na kilka rozdziałów, w których 
zobrazuję częściową działalność religijną, ekumeniczną, cha
rytatywną, międzynarodową i pokojową Kościoła Polskokato
lickiego.

W drugiej części Albumu podaję kilka moich oficjalnych, 
publicznych wystąpień z okazji uroczystości kościelnych, któ
re są potwierdzeniem naszej tożsamości, łączności i jedności z 
Powszechnym Kościołem, a także wyrażają nasz stosunek do
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N arodu i Państwa Polskiego i sprawy pokoju. W  Albumie 
znajdzie Czytelnik kilka wystąpień wysokich przedstawicieli 
Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wyrażających ocenę 
działalności Kościoła Polskokatolickiego.

Album , który jest dokum entem  wytrwałej pracy, potw ier
dzeniem  osiągnięć, przeglądem żywotności i programowych 
działań Kościoła Polskokatolickiego w Polsce oraz na arenie 
międzynarodowej, oddaję do rąk ludzi światłych, aby świad
czył, że PRA W D Ą , PRACĄ I W A LK Ą  -  ZW Y CIĘŻA M Y .

Warszawa, 1.12.1987 R.P. t  Tadeusz R. Majewski



Rozdział 1

Piękna nasza Polska cała...

Utrecht, Scranton Pa., Warszawa

Polski Narodowy Katolicki Kościół 
w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Kanadzie



Piękna nasza 
Polska cała...





••Błogosław Matko naszej polskiej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy»
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Zr Nianie Ducha Świętego

15



16



» h>. i hu pi żyję te godło państwowe — wizerunek orła wzorowany na godle z czasów króla 
'■■■ Itaiorcgo, oparty na projekcie Zygmunta Kamińskiego — wprowadzony został 
iiiikm .i / ’M lipea 1927 roku i — z wyjątkiem korony na głowie — utrzymany na mocy de
k 1 ■ 1,1 Uiuly Państwa z 7 grudnia 1955 roku. Powyżej prezentujemy drogocenną oprawę 
> K'(i / XVI  wirku, haftowaną perłami, koralami i lazurytem. W yhaftowanie na niej orła 
pil ku |-n pi/ypisujc się królowej Annie Jagiellonce, żonie Stefana Batorego
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Pałac w Wilanowie w Warszawie 
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Mana Polski

< I -mi ul, Warszawa, Wrocław
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Warszawa -  Belweder 1987

Spotkanie noworoczne 
Przewodniczącego Rady 
Państwa Generała Wojciecha 
Jaruzelskiego z Zarządem 
Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Przy okrągłym stole: Generał 
Wojciech Jaruzelski, Minister 
Adam Łopatka, Biskup 
Tadeusz R. Majewski,
Ks. Prezes Adam Kuczma, 
Metropolita Prawosławny 
Bazyli, Ks. Prezes Honorowy 
Witold Benedyktowicz, Ks. 
Skarbnik Edward Czajko, 
Biskup Janusz Narzyński



Warszawa - Belw:ecjerj 1988.1.1. Pierwszy Biskup 
i adeusz R. Majews^j3 BiskUp Wiktor Wysoczań- 
ski i Członkowie Rady Państwa

Leopold Staff

Polsko,
nie jesteś ty ]U± 
niewolnicą!

Polsko, mc jesteś ty |u±nicwoInka|i
Łańcuch twych kajdan sję ,, m ^ a i d e m ,
Na którym w lochu, cob , sto,k
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś sję duchcm

Nie przyszły ciebie pop.zeć karabm>
N. wiodły za c.ę bo, kr, w nicblt.
Ni z  Jakubowej zstąpił)d r a b i n y  

W pomoc anioły. Powst,,^ przcz siebic,

Dzisiaj wychodzisz po V k u  2 podzicmia 
Z ludów jedyny iv lud h d,oni 
Co swych zaborcow zd.mienicm 
Iz tym zwycięża jeno, Ż. sję broni

Ducha wspomnieniem ;h d  njc rozsicrdA 
Żyłaś miłością, me zas , Iv żołd,.in 
Choć serce twardsze miiZ ni> F,andrij lwicrt|il 
Co c. przyznano nowyn pruskjm h M c m

Ty, broniąc siebie w br^ wszelkiej nadzicli 
Broniłaś jeno od czarne rozpacvy 
W.ary, że wolność, p r a ^  moc idej 
Nie jest czczym w.atrer ust> alc CQ< znaczy

Duchową bronią w a lczy  j zbrQj j
0  którą pękał każdy cioobuchemi 
Więc. dzis mysi każdą U ióz zlcmM swow
1 każdą ziemi swej p.ędj nakry) duchem

Żadne cię miana nad tOjj yj
Co byc me mogło p rz e z ^ ^  , . , ,
Polsko, mc jestes ty luz,iewolni v  
Lecz czymś największy^ czym być można:

Sobą!

«Boże obdarz naft^ nasz jednością i pokojem»

Radzie Państwa, tZądowj Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej nsiepSZe życzenia noworoczne - 
w imieniu Rad) Synodalnej Kościoła Polsko- 
katolickiego skłąają. j  Tadeusz R. Majewski,

',r ysocański -  Warszawa -  Belweder,
l.l.lyoo



Ambasador Wojciech Jaskot wręcza 
redaktorowi Mieczysławowi Grocho
wskiemu Złotą Odznakę Honorową 
Towarzystwa Polonia przyznaną po
śmiertnie Biskupowi Leonowi Grocho
wskiemu

Podczas uroczystej sesji Rady Syno
dalnej we Wrocławiu w imieniu 
Rządu PRL przemówienie wygłosił 
Minister prof. dr Adam Łopatka
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Noworoczne spotkanie w Zamku Królewskim. Przemawia Zastępca Przewodniczącego 
Rady Państwa Tadeusz W. Młyńczak



scy żołnierze Armii Polskiej zatknęli biało-czerw ony sztandar. 
Polska wróciła na swoje prastare ziemie.

Drogie Siostry i Bracia!
Wróćmy do naszych spraw — spraw naszego Kościoła. Obcho

dziliśmy Tysiąclecie Państwa i tysiąclecie istnienia chrześcijaństwa 
w Polsce. Mógłby ktoś rzec, że nie było nas, naszego Kościoła 
Polskokatolickiego w okresie Chrztu Polski. Formalnie tylko miał
by rację. Byliśmy z całym narodem. Byliśmy, jako chrześcijanie. 
Byliśmy, jako Kościół Polski w sercach i w duszach tych wszyst
kich, którzy przyjmując chrzest już wówczas rozumieli, że jednak 
Kościół winien przystosować się do specyfiki polskiej, że chrześci
jaństwo nie ma nas wieść w niewolę czyjąkolwiek, ale z niewoli ma 
wierzących wyswobodzić. I rósł Kościół z każdym wiekiem. Rósł 
w sercach Polaków w Złotym Wieku Odrodzenia... Chęć zorganizo
wania Kościoła Narodowego przybrała realne kształty w XVI 
wieku, lecz stale na przeszkodzie jej realizacji stawały wpływy 
władców znad Tybru.

Mimo wielu przeciwności Kościół Polskokatolicki stał się spad
kobiercą najpiękniejszych tęsknot i buntów Reformacji. Rok 1987 
stanowić będzie dziewięćdziesiątą rocznicę samodzielnego istnienia 
naszej społeczności. Od nas samych uzależniony jest byt i świetlana 
przyszłość naszego Kościoła.

Dlatego trzeba nam orać, bruzdy przewracać i siać Chrystu
sowe ziarno na żniwo przyszłości. Trzeba nam otworzyć księgę re
ligijnego życia, trzeba nam spojrzeć oczyma polskiej duszy w głąb 
Boskiej istoty, trzeba otworzyć źródło natchnień, widzeń, doświad
czeń, świętego zapału i pić z tego źródła, aż odczujemy w sobie 
dostojeństwo Bożych dzieci, aż my sami i cały naród stanie się 
rzeczywiście, świadomie religijnym.

Dlatego też będziemy wszystkich Braci i nasze Siostry zarażać 
głęboką wiarą, nadzieją, realnym optymizmem i prawdziwym Bo
żym pokojem. Bowiem Bóg Wszechmogący jest u steru władzy 
i rządzi wszystkim. Zapewnia On nas, że na przekór i pomimo woj
nom wzniecanym przez ludzi, niszczącym siły natury, które trzy
mają ludzkość w swoich szponach, On, Bóg, jest Bogiem żywych.

Tak bowiem Pismo Święte poucza nas, że Bóg posiada swoje 
plany dla każdego czasu, okresu historii, każdego narodu i każdej 
jednostki.

Na pytanie dręczące obecnie ludzkość: jaka jest nasza przy
szłość, jaka jest perspektywa, jaka nadzieja, jakie przyszłe nasze 
życie, my polskokatolicy odpowiadamy: wśród zamieszania, zastra
szenia, zdziczenia wywoływanego przez tych, którzy pragną pano
wać nad światem — w Chrystusie Jezusie posiadamy odpoczynek 
i pokój. Burza szaleje i wzmagają się wichry, lecz w naszych sercach 
panuje optymizm — panuje pokój, zdobywajmy ten Chrystusowy 
pokój dla Polski i całej ludzkości.

To cel i zadania Odrodzonego Kościoła Katolickiego.
Będziemy więc patrzeć na wszystko z religijnego punktu widze

nia, będziemy oceniać życie jednostki, narodu i całej ludzkości w 
oparciu o naukę Chrystusa i Jego zbawczej nauki, będziemy wołać,
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prosić, karcić i błagać, a jeśli będzie trzeba i smagać biczem prze
kupniów, jak to czynił nasz Pan, gdy gnał jerozolimskich paskarzy z 
Salomonowej świątyni.

Każdemu, co mu się należy! Bogu, co Bogu, cześć, miłość, wiarę 
bezgraniczną, ufność i pot, i krew — wszystko, ale i braciom roda
kom chcemy też dać, na co nas stać: światło Chrystusowej religii, 
prawdę Bożą, zachętę do pracy i walki o święte i wielkie ideały.

O pomoc i współpracę proszę kapłanów, świeckich współwy
znawców i wszystkich przyjaciół religijnej prawdy. Jeszcze bardziej 
zjednoczmy się jednym ogniwem i róbmy wielką robotę — siejbę na 
Roli Bożej. Ja zaś, wasz Biskup resztę sił oddaję, chętnie, bez 
zastrzeżeń dla wspólnej sprawy — Bożej i narodowej!

Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem darzy Naród i Oj
czyznę naszą. Niech będą błogosławione nasze domy, nasza praca 
i nasz trud. «Niech będzie imię Boże błogosławione od wieku aż na 
wieki: albowiem mądrość i moc Jego jest» [Daniel 2, 20]. Amen.

Homilia wygłoszona w katedrze pw. Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu 
w dniu 22 lipca 1986 r. przez Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majew
skiego

Grób N ieznanego Ż ołnierza
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«Na mapie wyznaniowej Polski 
Kościół Polskokatolicki 
jest liczącą się wielkością»

Ekscelencjo, Księżę Biskupie Majewski,
Dostojna Rado Synodalna, Szanowni Państwo!
Rząd PR L  z zadowoleniem wita fakt, że Kościół Polskoka

tolicki, jak i niektóre inne Kościoły, obchodzi uroczyście 40 
rocznicę swojej legalizacji i zrównania w prawach i obowiąz
kach z innymi działającymi w Polsce Kościołami i związkami 
wyznaniowymi. Zrozumiała jest wdzięczność Kościoła z tych 
powodów.

Legalizacja bowiem oznaczała położenie kresu długoletniej 
nie przebierającej w środkach nietolerancji wobec Kościoła 
Polskokatolickiego i jego wiernych.

O przyczynach i przejawach tej nietolerancji mówili w 
referacie Jego Ekscelencja bp Tadeusz Majewski otwierając 
dziesiejszą sesję jubileuszową i Jego Ekscelencja bp dr hab. 
W iktor Wysoczański.

Miarą znaczenia Kościoła Narodowego Polskokatolickiego była 
bezwzględność z jaką go zwalczano. Wysoką cenę płacili ci katolicy 
polscy, którzy słusznie uważali, że ich prawem jest uczestniczenie w 
liturgii w języku ojczystym, że Kościół nie powinien być obojętny 
na niesprawiedliwość społeczną, na nędzę i głód, że Kościół — rów
nież z pozycji Watykanu — powienien mieć na uwadze racje naro
du polskiego i państwa polskiego. Powodem bezwzględnego zwal
czania Kościoła była również sprawa celibatu duchownych.

Kres tej nietolerancji położyła Władza Ludowa.
Korzystne rezultaty legalizacji Kościoła Polskokatolickiego, dziś 

po 40 latach od jej wprowadzenia — są łatwo dostrzegalne. Koś
ciół legitymuje się wielkimi osiągnięciami na każdym odcinku swej 
wielostronnej aktywności.

Prymitywne kościółki budowane w ciągu jednej nocy zostały 
zastąpione przez godne Kościoła Polskokatolickiego świątynie. Na 
mapie wyznaniowej polski Kościół Polskokatolicki jest liczącą się 
wielkością. Zdobył sobie szacunek i sympatię w rodzinie Kościołów 
chrześcijańskich. Jest ważnym uczestnikiem ruchu ekumenicznego 
w Polsce i na świecie.

W latach kryzysu gospodarczego i społeczno-politycznego, jaki 
przeżywaliśmy niedawno, Kościół był szczególnie aktywny w rea
lizacji swoich powinności humanitarnych. Wie o tym wiele placó
wek służby zdrowia. Lata kryzysu były okresem trudnego egza
minu obywatelskiego także dla Kościołów i związków wyznanio
wych.

Kościół Polskokatolicki wniósł liczący się wkład do przezwycięża
nia kryzysu. W sytuacjach najtrudniejszych do tego Kościoła, jak 
i od wielu innych, płynęły publiczne słowa poparcia dla Kierownic
twa naszego Państwa.

Kościół Polskokatolicki ma duży dorobek w podtrzymywaniu i
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nawiązywaniu więzi Polaków żyjących za granicą z krajem. Dotyczy 
to zwłaszcza Polaków żyjących w USA i Kanadzie. Przyszło mu 
przełamywać w tej dziedzinie uprzedzenia i skutki dezinformacji. 
Zasługi Kościoła Polskokatolickiego w działalności polonijnej są 
wysoko cenione w Towarzystwie «Polonia». Jest rzeczą naturalną, 
że zwierzchnik Kościoła, Jego Ekscelencja bp Tadeusz Majewski, 
jest członkiem Prezydium Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności 
z Polonią Zagraniczną «Polonia».

Niewątpliwe osiągnięcia ma Kościół Polskokatolicki w między
narodowej działalności chrześcijańskiej: w ramach Unii Kościo
łów Starokatolickich, w europejskim i światowym ruchu ekumeni
cznym oraz w ruchu chrześcijan na rzecz rozbrojenia i pokoju. 
W ostatnich latach Kościół był organizatorem ważnych konferencji 
międzynarodowych: biskupów starokatolickich, teologów staroka
tolickich i komisji Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Wniósł 
istotny wkład w Konferencję Przedstawicieli Religii Świata organi
zowane w Moskwie. Zaskarbił sobie tym szacunek i sympatię kie
rownictwa Kościoła Prawosławnego w Związku Radzieckim.

Rząd PRL — składa Kościołowi Polskokatolickiemu — jego kie
rownictwu, duchownym i wiernym — zasłużone gratulacje z powodu 
dotychczas uzyskanych osiągnięć. Wyraża zarazem przekonanie, że 
Kościół wykorzysta dobrze istniejące możliwości działania i będzie 
jeszcze bardziej efektownie, wzbogacał ogólnonarodowy dorobek. 
Rząd darzy Kościół Polskokatolicki zaufaniem i jest otwarty na jego 
uzasadnione postulaty.

Na pewno również do Kościoła Polskokatolickiego odnoszą się 
słowa W. Jaruzelskiego zawarte w referacie na X Zjeździe PZPR: 
«Z uznaniem patrzymy na działalność tych Kościołów i związków 
wyznaniowych, które kształtują wśród swych wyznawców postawy 
szacunku do pracy, własności społecznej, poszanowania państwa i 
obowiązującego w nim prawa, znajdują właściwą drogę do kon
struktywnego wpisania się w socjalistyczną rzeczywistość».

W tym kontekście pragnę stwierdzić, że Rząd PRL nadal będzie 
przywiązywał szczególną wagę do zapewnienia pełnej realizacji 
wolności sumienia i wyznania oraz do współdziałania wszystkich 
obywateli dla dobra kraju niezależnie od ich światopoglądu. Rząd 
wychodzi z założenia, że możliwe i konieczne jest trwałe ułożenie 
stosunków między państwem a wszystkimi działającymi w Polsce 
Kościołami i związkami wyznaniowymi. Uważa też, że potrzebne 
jest dziś bardziej, niż kiedykolwiek, długofalowe ich współdziałanie 
z Państwem w wielu dziedzinach życia, żywotnych dla interesów 
całego narodu.

Wyrażam głęboką ufność, że Kościół Polskokatolicki będzie i w 
przyszłości dokładał starań, aby w osiąganie tych celów wnosić 
coraz bardziej przykładny i liczący się wkład.

Wrocław, 21.7.1986 Adam Łopatka
M inister

Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań



Peace be with You..
Sermon delivered by Bishop Tadeusz R. Majewski -  
Prime Bishop of the Polish Catholic Church in Poland 
on Septem ber 24, 1987 -  the Session International 
O ld-Catholic Bishop’s Conference in Warsaw

«Peace is what I leave with you; it is my own peacc 
that I give you. I do not give it as the world docs.
Do not be worried and upset; do not be afraid.» \John 14,27\

Your Graces, Your Excellencies,
Your Reverencies -  Brother Priests!

St. Paul, the Apostole in his letter to the Corinthians asks a 
ąuestion: «How can you boast, as if what you have were not a 
gift?» [1 Cor 4,7] Life is the first gift of G od to man and 
nothing can be compared with this gift. Holy Scripture tells us 
how Almighty and O m niscient G od, the Creator of the uni- 
verse crowned His magnificent work with the creation of life 
and how then  He crowned the life with the creation of a man 
making him  to be like H im self and to resemble H im . Having 
created hum an beings God blessed them  and ordered them  to 
grow and reproduce [Gen 1.22, 28].

The man as the most perfect result of his C reator’s work -  
together with the gift of life which he received -  came into the 
possesion of life of all other creatures becoming through G od’s 
grace their shepherd and guardian [Gen 1.28, 2.15].

The Bibie shows us that the man should value life high. We 
read there that God calls H im self G od of Life and «the source 
of all life» [Ps 36.9] God «does not want anyone to die» [Ezek 
18.32]; «He is the G od of the living, not of the dead» [Mk 12, 
7]. All life and existence is from G od and every living creature 
exists thanks to the gift of the Creator, whose solicitous hand 
protects them  from falling into the precipice of non-existence. 
Secret of all life, mysery of existence of all the world is instilled 
in G od’s love, The only way in which the world is instilled in 
G od’s love the only way in which the world, which was called 
to life from  non-existence, may thank G od for the gift of His 
inexpressible omnipotence is to show respect for life and to 
fight for its preservation.

Life is a valuable and good gift. All the good and every 
perfect gift which we receive are from above, from the Father 
of light. This is the main definition of the character o f the gift 
of life. Both from our experience and revelation we know that 
life in the deep is not ours but that it belongs to God. Already 
in the first years of G od’s history every attem pt against the 
holy gift of life was considered to be sacrilege and it was pu- 
nished very severely [Gen 9.5-6]. The fifth com m andm ent 
says: «Do not kill». T he Christian Revelation of G od in the
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Blessed T rinity  docs not only justify the law but goes farther to 
presupposc that even anger with one’s brother is a great morał 
offence [M t 5.21-22J. Life is holy in respect to both its aim and 
its source because God has created the man not for that he 
might sin but for that he might be the reflection of His eternity.

Increasing militarization of hum an life is characteristic of 
the X X th ccntury and considerable am ount of materiał goods 
is allocated to military purposes. D evelopm cnt od science and 
technology scrves military needs in many respects, too. To be 
or not to bc? This is the ąuestion for the man, the ąuestion 
which is no more a rhetorical ąuestion but which became a 
problem  of primary importance.

Christians are aware of the menace to world peace but they 
have no reason to fali into despair or pessimism because they 
have been given the bread of God «who came down from 
heaven and gives life to the world» [Jn 6.33]. T he Son of God 
whose life is eternal has returncd men G od’s gift of life of 
which they have been devoid sińce they com m itted sin. Jesus 
Christ -  the word of life, the light of the world [Jn 8.12], the 
prince of life came down to the world in order that people 
«might have life -  life in all its fullness» [Jn 10.10]. Showing 
trium ph  of life over death through His glorious Resurrection 
the Saviour made all of creation «free from its slavery to decay 
and share the glorious freedom of the children of God» [Rom 
8 .21],

Everybody who makes an attem pt on the life of other man 
is insane because he is against that which belongs to God. «If 
someone says he loves God, but hates his brother, he is a liar» 
[1 Jn 4.20]. Only life in love is true and meaningful while «a 
m urderer has not got eternal life in him» [1 Jn 3.15]. The aim 
of life determ ines its value: life devoid of the aim and meaning 
has no value. As St. John Chryzostom says: «neither death nor 
life in itself is good or bad; what they are depends on the aim,» 
i.e. on the aim of life.

II . G od’s gift o f life is closely related to the gift of peace 
bacause peace means life for everybody. The gift of life and the 
gift of peace may be either accepted or rejected. Freedom  to 
chose between the good and the evil gives the man chance to 
take the way of life or the way of death, to endeavour after 
peace or intestine and suicidal war. All people of good will all 
over the world not only live in peace with one another [Mk 
9.50] bu t they are also sowers of peace. «Blessed are those who 
work for peace; G od will cali them  his ch ild ren!» [M t 5.9] -  
said our Lord, Jesus C hrist in the sermon on the M ount. 
Christian making of peace will be rewarded; it arises from nei- 
ther apprehension nor attainm ent of worldly advantages.

Peace having no inner basis is false and it does not secure 
safety. Balance of fear, which we may observe in today’s world, 
only conceals conflict which threatens us. Balance of power 
cannot at long rangę ensure peace which should be secured
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through mutual confidence. W orld in which pcoplc do not con- 
fidc in cach other is a world w ithout inncr fullness. Existance 
of such a world is ąuestionable.

Christian cschatology spcaks od finał transform ation of the 
world, elimination of the cvil and dcath and tium ph of lifc. 
Howcvcr, this eschatological process is forcsccn as univcrsal 
alteration and not as annihilation of the world whilc threat of 
nuclcar w as is the threat of annihilation of the world. Although 
we, Christians, cannot define w orld’s history in advance we 
should not remain passivc and obscrve indiffcrcntly how the 
world aims towards annihilation. We must always rem ember 
that God «wants everyone to bc saved and to come to know the 
truth» [ 1 Tim  2.4],

God ordered the prophet Jcrem iah to say: « If at any time I 
say that I ara going to uproot, break down, or destroy any na- 
tion or kingdom, but then that nation turns from ist evil, I 
will not do what I said I would» [Jer 18.7-8].

The Bibie tclls us to ceasc vain considcration of «thc times 
and occasions» [Acts 1.7]. We arc adviscd to neither panie nor 
stay indifferent but, on the contrary, be vigilant ans spiritually 
sober ] 1 Thes 5.6]. From  Christian point of vicw -  dignity of 
G od’s heritage can be securcd only by making peace. C hri
stians haven’t an easy task to protect peace. As long as the sin is 
present in the world so is the evil and the good. T he evil will 
not surrender without fight. Therefore, the way towards peace 
is a toilsomc pilgrimage and a fight for the good of all the 
people, without exception.

I believc that in the workings of the Study Com m ittee we 
shall come to conclusions which will reflect our deep uneasi- 
ness about the present international situation and out concern 
for lifc of the world. It will be a contribution of people who 
belicvc in peace -  people who herc, in W arsaw, in the city 
which forty years ago was turned into ruins, pray, ask and ap- 
peal for peace and justice.

We, witnesses of the II W orld W ar, know well that many 
pcoplc in Europę who went through unhum an nightm arc ot 
war still suffer from terrible conscqucnces of the drcadful 
tragedy. Witnesses of the war, pcoplc of older generations are 
very wcll awarc of the fact that war doesn’t only kill pcoplc but 
also hurts human souls, transform s hum an hcarts, cnhanccs 
evil qualities of man and makes normal dcvclopment of human 
com m unity morc difficult.

Wc have all the reasons to define as unm oral cvcry politics 
which resorts to threatening with war. Such an approach, fun- 
damentally falsc, is usually masked by reputed wish to save 
peace. Howcvcr, making of peace cannot be achicved through 
unnorm al mcans. We know that threatening with force is 
already the force. Wc also know that if wc agrcc to the statc- 
ment that nuclear extcrm ination is inevitablc it will mean 
attenuation of pcople’s will to fight against m ilitaristic evil; it
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will mean underm ining of morał foundation of brotherhood to 
not a lesser degree than would be done by wars in futurę.

We are fuli of hope and we belief that all clergymen should 
actively help the man in defining problems morally related to 
the present situation, in form ation of the sense of responsibi- 
lity, in perception of every instance of political and social evil 
and in finding ways to overcome the evil. This will be possible 
only when the man menages to secure him self life in peace not 
only with his brothers but also with all living creatures and 
naturę.

Let me tu rn  again to ecological problems. We m ust have 
noticed freąuent incidents with nuclear weapon such as she- 
ding of missiles with nuclear heads, collision of naval crafts 
with nuclear weapon on board, etc. T hank G od that none of 
these contingencies ended with nuclear explosion.

T he G eneral Assembly of the U nited Nations at its session 
in 1978 recognized that weapon, and especially nuclear wea
pon, can’t be used to strengthen international security. I t was 
stressed that strategy of «the balance of fear», «equality of 
force» and the policy of «determent» causes tension, distrust 
and lack of stabilization. M oreover, they may change into open 
fight, at any time.

Seven years have passed sińce that mem orable session. 
Recently we witness discovery of newer and newer types of 
weapon which arouse still graver fear and suspicion and lead to 
hectic arm am ents race. We, Christians unanim ously say NO! 
The following words of God’s Revelation: «Put your sword 
back in its place. All who take the sword will die by the sw ord,» 
[M t 26.52] -  hit home.

T he whole world is uneasy about the intention of military 
exploitation of outer space. The idea of introducing cosmic 
systems of rocket defense is not the only danger o f transform a- 
tion of outer space into a military base. M ilitary experts are of 
opinion that d istribution of laser guns and o ther weapons in 
the space is quite possible. In  order to lessen international 
tension agreem ent which would forbid distribution of wea
pons in outer space, approved by the G eneral Assembly of the 
U nited N ations, should had been signed long ago.

Peace for humankind -  this is the essence of our teachings. 
Let us use our preacher’s eloquence to im part our uneasiness 
about m aintenance of life in hope tha t it m ight unitę all the 
people in turning towards creative and lively undertaking -  
making of peace. O ur belief in positive results is being suppor- 
ted by awareness that great politicians m ust reckon with 
movements against war which spread all over the world.

After His glorious Resurrection Jesus Christ greeted his 
disciples and showed them  marks of crucifixion. We bear 
marks of wars and torm ents from the past and therefore we 
constantly pray that Almighty God and His Holy Spirit might 
teach us the ways to stay above all histical conflicts having in
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mind the words of our Lord who speaks to us as He did 
centuries ago: «Peace is what I leave with you; it’s my own 
peace that I give you. I do not give it as the world does». Amen.

Warsaw, 24.9.1987



Utrecht, Scranton Pa., 
Warszawa 1889-1989



W dniu 13 maja 1985 r. witając Jego Świątobliwość Papieża 
Jana Pawła II  podczas kolejnej podróży apostolskiej w H olan
dii, Arcybiskup U trechtu Kościoła Starokatolickiego m.in. po
wiedział:

«W ekumenicznym powiązaniu ze zgromadzonymi tu prze
dstawicielami Kościołów i z tym , co zaprezentowały one od
nośnie problemów naszych Kościołów i naszego społeczeńst
wa, mogę przemówić do Jego Świątobliwości, jako arcybiskup 
U trechtu  w imieniu Kościoła zwanego „starokatolickim ” , po
nieważ kieruje się w życiu i nauce wytycznymi Pisma Świętego, 
tradycją Soborowego Kościoła pierwszych stuleci. „Katolicki” 
oznacza dla nas, że Kościół Chrystusa pozostaje zawsze ten sam, 
nawet jeśli się ujawnia wielopostaciowo, stosownie do czasu, 
miejsca, historii i kultury.

Dlatego też ojcowie nasi pragnęli utrzymać kościelne więzy 
miłości z rzymską stolicą apostolską jako centrum  „unita tis” 
zachodniego Kościoła, pomimo godnego pożałowania rozłamu 
na początku 18. stulecia. W ierni byli jednak też tradycji K oś
cioła w tych krajach, które wg słów Tomasza von Kcmpcs ma 
dwa punkty ciężkości: Biblia jako Boże Słowo i Sakramenty 
jako Boże Dzieło. Trzym ali się też prawa Kościoła lokalnego, 
aby wybierać w powiązaniu z Kościołem światowym swych włas
nych zwierzchników.

To, żc katolicy z innych krajów się do nas przyłączyli i zjed
noczyli się w Unii Utrechckiej, że weszliśmy w pełną wspól
notę Sakramentów z W spólnotą Kościoła Anglikańskiego i żc 
prowadzimy rozmowy na tem at ponownego zjednoczenia z 
prawosławnymi Kościołami wschodu jest przeżywaniem katoli- 
ckości.

Starokatolicy włączyli się od samego początku do pracy 
Światowej Rady Kościołów. To Kościół światowy zachęcał nas 
do tych powiązań ekumenicznych.

Po procesie oddalenia się między Rzymem a U trechtem , 
D rugi Sobór W atykański sprawił nam wiele radości. Wówczas 
doświadczyliśmy manifestację ducha, który przyniósł wszę
dzie odnowienie i widoki na ukształtowanie się nowych sto
sunków. N astąpił dialog między naszymi Kościołami i ograni
czona „com m unio in sacris” , co było możliwym krokiem na 
drodze do ponownego ustanowienia pełnej jedności kościelnej. 
Z wdzięcznością przypom inam y sobie osobiste zaangażowanie 
kardynała Alfrinka i kardynała W illcbrandsa na rzecz konty
nuowania tego procesu, który został ukoronowany podpisa
niem oświadczenia obu Kościołów w roku 1981.

M amy też nadzieję, że zwołany przez Waszą Świątobliwość 
Synod w Rzymie nie będzie jedynie w ewnętrzną naradą po
wiązanych z W atykanem biskupów, lecz będzie sprzyjał od
nowieniu kościelnych więzów między chrześcijanami i będzie 
krokiem w kierunku jedynego, prawdziwie ekumenicznego 
soboru.
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Z naszej strony pragniem y się zaangażować na rzecz Koś
cioła w różnorodności -  nie jako zagrożenie katolickości, lecz 
na rzecz Kościoła przez nas doświadczonego jako istotnego dla 
powołania, Kościoła, który byłby odzwierciedleniem domu z 
wieloma mieszkaniami, który byłby z wszechogarniającej m i
łości naszego Pana i nie wyłączałby z góry nikogo.»

Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II, odpowiadając na
szemu Arcybiskupowi, m.in. powiedział:

« Szczególne słowa podzięki kierujemy do umiłowanego bra
ta w Chrystusie, arcybiskupa Glazemakera, przewodniczącego 
Unii Utrechckiej, który przemawiał w imieniu Starokatolic
kiego Kościoła. Z ust brata Arcybiskupa przemawia troska o 
jedność Kościoła, szczególnie o powiązanie ze Stolicą Apostol
ską. Przyczyną radości i wdzięczności jest, że Drugi Sobór W a
tykański obudził w nas ponownie świadomość wspólnoty ko
ścielnej. To znalazło swoje odbicie również w teologicznym 
wyjaśnieniu [niektórych problemów] i w bliższej współpracy 
duszpasterskiej. N iech nam Pan pozwoli, aby znaleziono roz
wiązanie dla trudności, jakie jeszcze istnieją pomiędzy naszy
mi Kościołami, aby można było złożyć silniejsze świadectwo o 
tym , co nas jednoczy: veritatem facientes in caritate [por. Ef. 
4,15].»

Z wielką radością i szczerą pokorą chrześcijańską wszystkie 
Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej przyjęły słowa za
cytowane przez Jego Świątobliwość z II L istu św. Pawła Ap. 
do Efezjan: „... byśmy czyniąc prawdę w miłości wzrastali we 
wszystko w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie” [Ef. 4, 15].

Deklaracja Utrechcka 
Biskupów Starokatolickich 
z dnia 24 września 1889 roku

1. Zachowujemy starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez 
św. W incentego z Lerynu: «Id teneam us, quod ubiąue, quod 
sem per, quod ab om nibus creditim  est. Hoc est enim vere pro- 
pinąue catholicum! -  Trzym am y się tego, co wszędzie, co zaw
sze, co przez wszystkich było wyznawane. To jest bowiem praw
dziwe i rzeczywiście katolickie!»

Dlatego zachowujemy wiarę starego Kościoła, tak jak zos
tała wyrażona w ekumenicznych symbolach i w powszechnie 
uznawanych dogmatach w orzeczeniach Soborów ekum enicz
nych niepodzielnego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

42



2. O drzucam y dekrety z 18 lipca 1870 roku o nieomylności
i uniwersalnej jurysdykcji, czyli kościelnej wszechwładzy 
papieża rzymskiego, gdyż są one sprzeczne z wiarą starego 
Kościoła i burzą ustrój starokościelny. Nie przeszkadza nam to 
jednak w uznawaniu historycznego prym atu, tak jak kilka 
soborów ekumenicznych i Ojcowie starego Kościoła przyzna
wali go biskupowi Rzymu, jako «primus inter pares» za zgodą 
całego Kościoła pierwszego tysiąclecia.

3. Odrzucamy też, jako nieuzasadnioną w Piśmie św. i 
T radycji pierwszych stuleci, deklarację Piusa IX  z 1854 roku o 
Niepokalanym Poczęciu Maryi.

4. Co się tyczy innych dekretów dogmatycznych, wyda
nych w ostatnich stuleciach przez biskupa rzymskiego -  bulli 
«Unigenitus» «Auctorem fidei», «Syllabusa» itd. -  to odrzu
camy je o tyle, o ile są one sprzeczne z nauką starego K oś
cioła. Nie uznajemy ich miarodajności. Odnawiamy poza tym 
wszystkie te protesty, które już dawniej podniósł wobec Rzy
mu Kościół Starokatolicki Holandii.

5. Nie uznajemy orzeczeń Soboru Trydenckiego, dotyczą
cych dyscypliny, a orzeczenia dogmatyczne uznajemy tylko o 
tyle, o ile są one zgodne z nauką starego Kościoła.

6. Zważywszy fakt, że święta Eucharystia w Kościele kato
lickim od dawna stanowi prawdziwy ośrodek służby Bożej, 
uważamy za swój obowiązek również oświadczyć, że zachowu
jemy wiernie w nienaruszonej formie starą katolicką wiarę w 
Najświętszy Sakram ent Ołtarza, wierząc, że pod postaciami 
chleba i wina przyjmujemy Ciało i Krew naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Sprawowanie Eucharystii w Kościele nie jest ciąg
łym powtarzaniem, czy odnawianiem Ofiary pojednania, jaką 
Chrystus złożył na Krzyżu raz na zawsze. Jej ofiarny charakter 
polega na tym, że stanowi trwałą pamiątkę tej Ofiary i jest 
dokonującym się tu na ziemi realnymi uobecnieniem tej jedy
nej Ofiary Chrystusa, poniesionej dla zbawienia odkupionej 
ludzkości, która według Hebr. 11/12 składana jest nieustannie 
przez Chrystusa w niebie, gdzie sam Chrystus wstawia się za 
nami przed obliczem Boga. [Hebr. 9,24]

Przyjmujemy, że Eucharystia jest zarazem świętą Ucztą 
Ofiarną, podczas której wierni, przyjmując Ciało i Krew Pana, 
nawiązują łączność ze sobą. [I Kor. 10,17]

7. M amy nadzieję, że dzięki wysiłkom teologów i w oparciu
o wiarę niepodzielnego Kościoła uda się osiągnąć porozum ie
nie w sprawie różnic, powstałych od czasu rozłamów kościel
nych. W zywamy podległych naszemu kieronictwu duchow 
nych, aby w głoszeniu Słowa i nauczaniu -  w pierwszym 
rzędzie podkreślali istotne prawdy wiary chrześcijańskiej, wyzna
wane wspólnie przez rozdzielone wyznania. Przy omawianiu 
natom iast istniejących jeszcze sprzeczności należy starannie 
unikać wszelkiego naruszania zasad prawdy i miłości, a 
członków naszych wspólnot, za pomocą słowa i przykładu, 
należy tak pouczać, aby wobec inaczej wierzących zachowy
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wali się zgodnie z duchem  Jezusa Chrystusa, który jest Zbawi
cielem nas wszystkich.

8. Wierzymy, że przez wierne zachowanie nauki Jezusa 
Chrystusa, odrzucając różne błędy spowodowane winą człowieka, 
wszelkie nadużycia kościelne i dążenia hierarchiczne -  najsku
teczniej przeciwdziałamy niewierze i obojętności religijnej, 
które są najgorszym złem naszej epoki.

Deklarację tę uznają Kościoły Starokatolickie w Holandii, 
Republice Federalnej Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Czechos
łowacji, Polski Narodowy Katolicki Kościół w Ameryce, K a
nadzie i Brazylii, Kościół Polskokatolicki w Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej i Chorwacki Kościół Katolicki w Jugo
sławii.

Umowa Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej
Biskupi katoliccy, zjednoczeni w Unii Utrechckiej, przez uzna
nie Deklaracji Utrechckiej z dnia 24 września 1889 roku, um a
wiają się w sprawie wzajemnych stosunków kościelnych 
między nimi, przez nich kierowanymi i reprezentowanym i 
Kościołami:

Art. 1. Kościoły kierowane i reprezentowane przez bisku
pów zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozostają ze sobą w 
pełnej wspólnocie kościelnej.

Art. 2. Podstawą wspólnoty biskupów i ich Kościołów jest 
wspólne opowiedzenie się za U trechcką Deklaracją W iary z 
dnia 24 września 1889 roku i wspólna im katolickość urzędu i 
kultu.

Art. 3. D o Unii mogą być przyjęci tylko ci biskupi, których 
legalność wyboru i kanoniczność konsekracji zostały uznane 
przez M iędzynarodową Konferencję Biskupów.

Art. 4. D la utrzym ania wspólnoty kościelnej -  biskupi 
zbierają się regularnie jako M iędzynarodowa Konferencja Bis
kupów. Obrady Konferencji przebiegają zgodnie z regulami
nem.

Art. 5. D o kompetencji M iędzynarodowej Konferencji Bi
skupów należą wszystkie zagadnienia, dotyczące utrzym ania 
wspólnoty Kościołów Starokatolickich oraz stosunku z innymi 
Kościołami.

M iędzynarodowa Konferencja Biskupów nie sprawuje sa
modzielnej jurysdykcji w poszczególnych Kościołach. Może 
jednak posiadać jurysdykcję biskupią na terenie misji staroka
tolickich i sprawować ją przez jednego lub kilku swoich człon
ków.

Każdy biskup jest zobowiązany do realizacji w zakresie swo
jej jurysdykcji postanowień M iędzynarodowej Konferencji
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Biskupów. Jeżeli w ram ach ustroju swojego Kościoła nie jest 
do tego całkowicie lub częściowo kom petentny, to musi dążyć, 
ażeby postanowienia te były realizowane przez odpowiednie 
organy kościelne.

M iędzynarodowa Konferencja Biskupów jest upoważnio
na do zajmowania stanowiska w spornych kwestiach wiary i 
moralności, składania w imieniu W spólnoty Kościołów Staro
katolickich deklaracji w sprawach zasad wiary wobec innych 
Kościołów oraz w konkretnych przypadkach zawierania -  w 
oparciu o zasady wymienione w art. 2 -  porozum ień z innymi 
Kościołami o wzajemnych stosunkach kościelnych. W tych 
sprawach będą biskupi działać za zgodą swoich Kościołów.

Deklaracje w kwestiach wiary i moralności powinny być 
podane do publicznej wiadomości w Kościołach, kierowanych i 
reprezentowanych przez biskupów zjednoczonych w M iędzy
narodowej Konferencji Biskupów, jako ich orzeczenia doktry
nalne.

Art. 6. Uprawnieni do głosowania są wszyscy biskupi, któ
rzy kierują Kościołem lub diecezją. Emeryci i biskupi pomoc
niczy mają głos doradczy. Biskup upoważniony do głosowania, 
w przypadku niemożliwości uczestniczenia w obradach, może 
wyznaczyć jako swego następcę innego biskupa lub duchow
nego. Jednak jako następca dany biskup lub duchowny mają 
tylko głos doradczy. W przypadku wakatu stolicy biskupiej -  
dany Kościół, o ile nie reprezentuje go inny biskup, może 
wysłać na obrady M iędzynarodowej Konferencji Biskupów 
obserwatora. Obserwator ten jednak powinien być duchow 
nym.

Art. 7. Uchwały M iędzynarodowej Konferencji Biskupów 
są z zasady podejmowane jednogłośnie przez obecnych czło
nków, uprawnionych do głosowania, co dotyczy zwłaszcza 
spraw, wymienionych w art. 5 pkt. 2, art. 9 pkt. 3, art. 14 pkt. 1,
2 i 3 oraz w art. 15 niniejszej umowy. W strzymywanie się od 
głosowania nie jest brane pod uwagę.

W przypadku spraw wymienionych w art. 3, art. 5 pkt, art. 
10 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, uchwały są podejmowane jed
nogłośnie na sesji Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
przez obecnych na niej członków uprawnionych do głosowania 
-  bez uwzględnienia wstrzymujących się od głosu -  Biuro 
Konferencji przesyła niezwłocznie do wiadomości nieobec
nym na sesji członkom upraw nionym  do głosowania. Równo
cześnie powiadamia ich, że są zobowiązani do przekazania na 
piśmie do Biura Konferencji, w term inie każdorazowo okreś
lonym przez zgromadzenie, informując o tym, czy zgadzają się 
z uchwałą lub są przeciw niej, względnie wstrzymują się od 
głosu. Poza tym powiadamia ich, że wypowiedź, która nie 
nadejdzie do Biura przed upływem term inu, będzie uważana 
za wstrzymanie się od głosu.

Uchwały w sprawach czysto organizacyjnych, a zwłaszcza 
w przypadkach określonych w art. 2 pkt. 2, art. 8 pkt 3, art. 9 i
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10 regulaminu Konferencji -  są podejmowane większością gło
sów oddanych przez członków upraw nionych do głosowania. 
Powstrzymanie się od głosu liczy się jako oddanie głosu. Przy 
równej ilości głosów rozstrzyga głos prezydenta, ewentualnie 
jego zastępcy, którem u powierzono kierowanie Konferencją.

Członek Konferencji nie może uczestniczyć w głosowaniu 
nad kwestią dotyczącą bezpośrednio jego spraw osobistych. W 
głosowaniu nad orzeczeniem w sprawie określonej w art. 14 
pkt. 1 niniejszej umowy, ewentualnie w głosowaniu przy rew i
zji takiego orzeczenia zgodnie z art. 14 pkt. 3 niniejszej umowy, 
nie mogą uczestniczyć biskupi reprezentujący odnośny K oś
ciół.

Art. 8. Biskupi udostępniają sobie nawzajem swoje rozpo
rządzenia urzędowe, podręczniki, listy pasterskie, mszały, ry
tuały, pontyfikaty, katechizmy, podręczniki, aktualne wykazy 
swoich duchownych, protokóły swoich Synodów i inne doku
menty oraz inform ują się nawzajem o dokonanych w ich Koś
ciołach wyborach i konsekracjach biskupów.

Art. 9. W przypadku wakatu stolicy biskupiej obowiązek 
poinformowania o dokonanym wyborze biskupa, wraz z prze
kazaniem odnośnych protokółów, spoczywa na kom petentnych 
instancjach danego Kościoła.

Konsekracji biskupa wybranego prawomocnie przez or
gany Kościoła należącego do Unii Utrechckiej dokonują bis
kupi Unii Utrechckiej.

W przypadku wątpliwości, czy nie zachodziły przeszkody 
do udzielenia konsekracji, rozstrzyga M iędzynarodowa K on
ferencja Biskupów, po wysłuchaniu zdania odnośnego Koś
cioła.

Art. 10. Biskupi nie mogą podejmować żadnych zobowią
zań wobec innych Kościołów bez uprzedniego wspólnego prze
konsultowania tej sprawy i zezwolenia M iędzynarodowej K on
ferencji Biskupów.

Przede wszystkim biskupi są zobowiązani do nieudzielania 
sakry biskupiej biskupom w innych Kościołach oraz uczestni
czenia w nakładniu rąk bez zgody M iędzynarodowej K onfe
rencji Biskupów.

Dla udzielenia sakry biskupiej w Kościołach, z którymi 
U nia U trechcka pozostaje w interkom unii, może wystarczyć 
decyzja Biura M iędzynarodowej Konferencji Biskupów. D e
cyzja Biura zostaje przekazana do wiadomości członkom M ię
dzynarodowej Konferencji Biskupów.

Art. 11. Kapłani, udający się z jednej starokatolickiej die
cezji do innej i tam  zatrzymujący się przez pewien czas, mo
gą być dopuszczeni do sprawowania duchownych czynności 
urzędowych tylko wtedy, jeśli są zaopatrzeni w biskupie listy 
polecające. Dla formalnego przyjęcia do kleru innej diecezji 
wymagane jest kanoniczne zwolnienie kapłana przez jego bis
kupa.

Art. 12. Biskupi zobowiązują się do udzielania święceń
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kapłańskich tylko takim kandydatom , którzy posiadają konie
czne przym ioty oraz mogą wykazać się wymaganymi przez 
przepisy ich Kościoła studiam i teologicznymi i zdanymi egza
minami.

K andydatom  na kapłanów z innych diecezji święceń kap
łańskich można udzielać tylko na żądanie lub za zgodą właści
wego biskupa.

Art. 13. Biskupi deklarują gotowość przyjmowania do swo
ich instytutów  teologicznych także kandydatów do stanu kap
łańskiego z innych diecezji, jeśli zachodzi tego potrzeba.

Art. 14. Orzeczenie, czy jakiś Kościół odszedł od zasad 
wymienionych w art. 2 niniejszej umowy i tym  samym utracił 
uczestnictwo we wspólnocie kościelnej Unii Utrechckiej, nale
ży do kompetencji Międzynarodowej Konferencji Biskupów.

Tak samo do kompetencji Konferencji należy orzeczenie, 
czy jakiś biskup na skutek znacznych uchybień przeciw wierze 
lub zasadom moralnym utracił członkostwo w M iędzynaro
dowej Konferencji Biskupów.

W przypadku określonym w pkt. 1 i 2 -  odnośny Kościół 
względnie odnośny biskup może w ciągu pół roku wnieść 
sprzeciw do M iędzynarodowej Konferencji Biskupów. Sprze
ciw taki powinien być uzasadniony. Jeśli sprzeciw złożono w 
odpowiednim terminie i jest dostatecznie uzasadniony, to M ię
dzynarodowa Konferenaj Biskupów jest zobowiązana do rewi
zji zakwestionowanej uchwały na najbliższej sesji.

Art. 15. Powyższa umowa oraz wymioniony w art. 4 regu
lamin mogą być uchwałą Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów podjęte zgodnie z art. 7, tzn. uzupełnione lub zmienione.

Oświadczenie Konferencji 
Biskupów Starokatolickich 
0 Prymacie w Kościele
Biskupi Kościołów Starokatolickich, zjednoczonych w Unii 
Utrechckiej, nawiązując do uchwał I Soboru Watykańskiego, 
ogłoszonych 10 lipca 1870 roku «o uniwersalnym prymacie, 
jurysdykcji i nieomylności nauczania biskupa Rzymu» oraz 
mając na uwadze obecną sytuację ekumeniczną, składają niniej
sze oświadczenie:

1. W  zgodności z podstawową Deklaracją I Kongresu Sta
rokatolików, uznajemy prym at biskupa rzymskiego w tej mie
rze, w jakiej na podstawie pism Ojców Kościoła i Soborów był 
on uznawany w starym, niepodzielnym Kościele. Dlatego właś
nie trzym am y się również mocno «Utrechckiej Deklaracji w 
sprawie wiary na K onferencji Biskupów Starokatolickich z 
1889 roku», w której po odrzuceniu «dekretów o nieomylności
1 uniwersalnym  episkopacie biskupa rzymskiego» wyraźnie

47



jest powiedziane: «To jednak nie przeszkadza nam  w uzna
waniu historycznego prym atu, jaki kilka Soborów ekum eni
cznych i Ojcowie starego Kościoła przyznawali biskupowi 
Rzymu jako prim us inter pares -  pierwszemu wśród równych, 
za zgodą całego Kościoła pierwszego tysiąclecia». Przy tym 
jesteśmy świadkami tego, że zdania te wymagają dalszych 
rozważań i rozwinięcia, w celu pełniejszego zrozum ienia pry
matu w Kościele.

2. Uznajemy, że według świadectwa Pisma św., wśród Apo
stołów, którzy przez swego Pana obarczeni byli tymi samymi 
zadaniami i posiadali te same pełnomocnitwa, Piotr wyraź
nie wysunął się na pierwsze niejako miejsce, jako pierwszy 
wyznawca Bożego Synostwa Chrystusa, jako jeden z głównych 
świadków Zm artwychwstania i jako przewodniczący w gminie 
pierwotnej w zasadniczych, decydujących sytuacjach -  właś
nie jako pierwszy wśród sobie równych.

Piotr, który według M at. 16, 16/17 jako pierwszy wyznał 
Synostwo Boże Jezusa, nazwany został przez Niego «opoką». 
Okazał się «opoką» przez to, że również inni stanęli u jego bo
ku. Dlatego otrzym ał on według Łuk. 22, 32 -  polecenie 
um ocnienia wiary swoich braci i według Jana 21, 17 -  został 
obarczony misją pastoralną, obejmującą wszystkich. Szczegól
na misja, zlecona Piotrowi, była jako apostolat jednorazowa, 
ale P iotr jako «opoka» ma dla Kościoła i jego jedności trwałe 
znaczenie symbolu, wytyczającego drogę.

3. W zgodności ze starym  Kościołem jesteśmy przekonani, 
że w Kościołach lokalnych, kierowanych przez biskupów, me
tropolitów  i patriarchów , jest obecny jeden i cały Kościół. 
Kościół ten posiada swoich reprezentantów  i pasterzy, w ogó
le biskupów, wśród których biskupowi Rzymu przyznawano 
pierwszeństwo, które w ten sposób stało się znakiem jedności.

Historycznie rzecz ujmując, gmina rzymska ze swymi bis
kupam i już od początku wyróżniała się w życiu społecznym 
całego Kościoła. W płynęła na to cześć oddawana Apostołom- 
M ęczennikom , Piotrowi i Pawłowi, a także pozycja Rzym u ja
ko stolicy światowego im perium . Dopiero w dalszej kolejności 
łączyło się z tym  powoływanie na szczególną pozycję Piotra 
oraz na wskazujące na to miejsce w Nowym Testam encie, 
celem podkreślenia honorowego pierwszeństwa biskupa rzym
skiego. W łaśnie to powoływanie się na Pismo św. jako na 
świadectwo Boskiego Objawienia, w sposób szczególny zobo
wiązuje urząd, który odtąd rozum iany był jako stała misja, do 
utrzymywania służebnej łączności ze wszystkimi biskupami i 
wszystkimi Kościołami. Dlatego sprawowanie prym atu mo
żemy tylko o tyle uznać jako spełnienie woli Chrystusa wobec 
swego Kościoła, o ile służy ono umacnianiu całego Kościoła w 
prawdzie i miłości, przy czym -  według słów papieża Grzego
rza I -  piastun prym atu nie może być «biskupem uniw ersal
n y m ^  ponad wszystkimi, lecz tylko dla wszystkich, «sługa 
sług Bożych».
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4. Wszystko to ma swoje znaczenie dla pełnej historii pry
matu rzymskiego i stawia przed nim  wymóg służenia jedności. 
W tej jednak mierze, w jakiej ten wymóg nie został spełniony, 
doszło w Kościele nie tylko do rozłamu, lecz również do jed
nostronnego prawnego rozumienia prym atu, który został 
dogmatycznie ustalony na I Soborze W atykańskim, ze szkodą 
dla pierwotnego zadania służebnego i z uszczerbkiem dla eku
menicznej jedności Kościoła.

5. Dlatego oświadczamy, że słuszny był protest podnie
siony w Kościele przeciwko tem u ustaleniu. I Soboru W aty
kańskiego nie możemy uważać za ekumeniczny, gdyż nie były 
na nim  reprezentowane wszystkie Kościoły, a przede wszyst
kim Kościoły W schodnie nie były reprezentowane. Nie może
my go uznać również i dlatego, że w ówczesnym Kościele brak 
było koniecznego publicznego przygotowania, przez co nie 
uwzględniono dostatecznie w jego nauce o prymacie znaczenia 
Pisma św. i Tradycji. Dlatego obecnie również jesteśmy zm u
szeni, choćby naszą starokatolicką kościelną egzystencją, świad
czyć o kolegialnym biskupim  i soborowym charakterze Koś
cioła.

6. Z radością i wielką wdzięcznością dla Pana Kościoła 
możemy jednak teraz stwierdzić, że dzięki I I  Soborowi W aty
kańskiemu, uczynionym został początek ponownego ustano
wienia koncyliarności i kolegialnego kierownictwa Kościołem. 
Zauważamy także z radością, że nastąpiło nowe zwrócenie uwa
gi na Pismo św. i T radycję, i że już na Soborze doszło do no
wego spotkania Kościoła rzymskiego z Kościołami odłączony
mi, w tym i z Kościołami nam powierzonymi.

Ubolewamy jednak, że nowy Sobór potwierdził dekrety I 
Soboru Watykańskiego bez dostatecznego zbadania Pisma św. 
i Tradycji, i że na skutek tego w dalszym ciągu nie zostały 
przezwyciężone poważne przeszkody autorytatywnego myśle
nia wynikającego z Vaticanum I.

M am y jednak głęboką nadzieję, że dalej będzie się rozwi
jała soborowa wspólnota wszystkich Kościołów, wspólnota, w 
której pierwotna Piotrowa posługa prym atu znajdzie nowe urze
czywistnienie.

D latego prosimy wszystkich chrześcijan, a szczególnie 
wszystkich biskupów i odpowiedzialnych kierowników Kościo
łów o coraz większe uświadomienie sobie ich wspólnej odpo
wiedzialności za możliwość odbycia nowego, rzeczywiście 
powszechnego Soboru, który by mógł przemówić w imieniu 
wszystkich chrześcijan i powziąć odpowiednie postanowienia.

W uroczystość Świętych Apostołów -  Piotra i Pawła -  dnia 29 czerwca 
1970 roku. Za Konferencję Biskupów Starokatolickich -  podpisali: dr 
Andreas Rinkel, arcybiskup Utrechtu, jako przewodniczący Konferencji 
oraz dr Urs Kury, biskup katolicki w Bernie, jako sekretarz Konfe
rencji.



O apostolskiej sukcesji
Kościół założony przez Jezusa Chrystusa nie otrzymał w pra
wdzie od razu wszystkich zasad ustrojowych, a zwłaszcza ta
kich, jakie obowiązują w naszych czasach, ale to, co otrzymał i 
co nam przekazało Pismo św., całkowicie wystarczy do urobie
nia sobie dość wyraźnych pojęć o podstawach tego ustroju.

Pierwszą i podstawową ustrojową zasadą jest hierarchicz- 
czność Kościoła. Rozumiemy pod tym określeniem podział «lu- 
du Bożego» na dwie grupy, mianowicie na wiernych [zwanych 
też grupą laikatu] oraz na duchownych [grupa kleru]. Pismo 
św. nie posługuje się tymi terminami. Nie zna też słowa hierar
chia, jak nie zna stanowiska proboszcza, wikarego, dziekana, 
prałata, prymasa, kardynała, czy papieża. W Nowym Testam en
cie jednak jest mowa o Apostołach, o prezbiterach, diakonach i 
biskupach mających religijną, świętą władzę w Kościele Jezusa 
Chrystusa. W języku greckim władza religijna znaczy hierar
chia [hieros = święty i arche = władza].

Inną, przeciwną doktrynę głoszą te wyznania chrześcijań
skie, które odrzucają boskość pochodzenia hierarchii. Ich 
zdaniem Chrystus nie ustanowił żadnej organizacji widzial
nej, przypominającej np. mozaistyczną Synagogę, a zatem nie 
powołał też żadnej władzy. To, co istnieje w chrześcijaństwie 
od I I I  wieku, jest pochodzenia ludzkiego, jako wynik historycz
nego rozwoju religii. Społeczność chrześcijańska w I wieku 
była społecznością bez władzy. W szystkich łączyła niewidzial
na wiara i miłość ku Chrystusowi podsycana widzialnie przez 
różnych charyzmatyków mówiących cudownie obcymi języka
mi, prorokujących i działających cuda. H ierarchia ukazała się 
później w wyniku nowych potrzeb, nowych warunków, gdy 
mianowicie społeczność charyzmatyczna przekształciła się w 
norm alną organizację -  bez żadnych cudów.

Tego rodzaju poglądy na Kościół Jezusa Chrystusa nie po
siadają solidnego poparcia biblijnego. Pismo św. bowiem 
inform uje, że Chrystus poza szerokim gronem  słuchaczy -  
otoczył się dwunastoma Apostołami i siedemdziesięciu dwoma 
uczniam i, którym przekazał pewne polecenia wykonywania 
funkcji nauczycielskiej, pasterskiej i kapłańskiej.

Nie do wszystkich słuchaczy, lecz do wybrańców mówi: 
«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je ... [Mat. 
18, 19] -  Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię...» [M ar. 16, 
15] -  «Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi...» [Łuk, 10, 16] -  «Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę ich 
cudam i» [M ar. 16,20] -  «A owi wybrańcy mówią: Postanowi
liśmy bowiem, D uch św. i my, nie nakładać na was żadnego 
ciężaru oprócz tego, co konieczne» [Dz. Ap. 15,28] -  «Nie jest 
dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. O dczu
wam bowiem ciążącą na mnie konieczność. Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii. G dybym  to czynił z własnej woli, miał
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bym  zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, spełniam 
tylko obowiązki szafarza» [1 Kor. 9, 16].

Nie do wszystkich, lecz do wybrańców Chrystus Pan po
wiedział: « W szystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w 
niebie, a wszystko co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane 
w n ieb ie ...» [M at. 18,18] -  «Czyńcieto [Eucharystię] na moją 
pam iątkę...» [Łuk. 22, 19] -  «K tórych grzechy odpuścicie, są 
im odpuszczone...» [Jan 20,23]. A owi wybrańcy Pana mówią: 
«Cóż chcecie? Z rózgą mam do was przybyć, czy z miłością i 
łagodnością?» [1 Kor. 4, 21] -  «Co do reszty zarządzę, gdy do 
was przybędę» [1 Kor. 11, 34] -  «Nie zaniedbuj w sobie łaski 
nadzwyczajnej, która została ci dana przez proroctwo i włoże
nie rąk kolegium kapłańskiego» [1 Tym . 4, 14] -  «W tym  celu 
zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił
i ustanowił w każdym mieście jako prezbiterów stosownie do 
mego polecenia...» [Tyt. 1, 5] -  «Choruje ktoś wśród was? 
N iech sprowadzi prezbiterów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana...» [Jakub 5, 14].

Obok członków hierarchii występują owszem charyzm a
tycy, lecz do hierarchii nie należą. Widoczne jest to w 1 Liście 
do K oryntian, gdzie Apostoł Paweł daje wskazówki dla cha
ryzmatyków, a następnie ostrzega: «Jeżeli komuś wydaje się, 
że jest prorokiem albo, że posiada duchowe dary, niech zro
zumie, że to, co pisze, jest nakazem Pana. A gdyby ktoś tego 
nie uznawał, sam nie będzie uznany...» [14, 27 n.].

Jest rzeczą zrozumiałą, że Apostołowie musieli mieć swo
ich następców. Ich następcami są biskupi, którzy od Aposto
łów przyjęli władzę nauczania, rządzenia i uświęcania wier
nych. O tym  pisze przy końcu I wieku autor L istu  «Kościoła 
Bożego» w Rzymie do «Kościoła Bożego» w Koryncie [św. 
Klemens Rzymski, zm. ok. 97 r.]. Stwierdza, że biskupów i 
diakonów ustanowili Apostołowie «i następnie polecili, by po 
ich śmierci ich służbę przyjęli inni doświadczeni mężowie» 
[44], Dlatego T ertulian  wzywa błędnowierców, by okazali 
świadectwo swego pochodzenia, swoich biskupów, ich suk
cesję, by ów pierwszy biskup miał twórcę i poprzednika które
goś z Apostołów lub mężów apostolskich zawsze z Apostołami 
trzym ających». Zdaniem  T ertuliana «w ten sposób Kościoły 
apostolskie wykazują swe pochodzenie» [O reskrypcji przeciw 
heretykom, 32].

Tak dochodzimy do nauki o sukcesji apostolskiej, o jej źród
łach i roli w chrześcijaństwie. Nie wymyślił jej ten czy ów Koś
ciół krajowy dla pognębienia innych. Wynika z nauki Chry
stusa Pana o hierarchicznym  ustroju Jego Kościoła jako cało
ści, Kościoła Powszechnego, którego cząstką składową jest Koś
ciół Polskokatolicki.

Rolę i potrzebę sukcesji apostolskiej tak oto ujął św. Ire 
neusz zmarły ok. 202 r.: «Każdy, kto prawdę chce zobaczyć, 
może we wszystkich Kościołach stwierdzić Tradycję Apo
stolską rozgłaszaną po całym świecie. M ożemy wymienić tych,
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którzy przez Apostołów zostali ustanowieni biskupam i, jak 
również ich następców -  aż do nas» [Przeciw herezjom 3, 3,

1 n 'l ' . . .  .  .Z wypowiedzi tej wynika, że sukcesja aspostolska to nie
tylko wykaz nazwisk biskupów kolejno po sobie następujących 
[począwszy od któregoś z Apostołów]. To również «filar i 
podwalina praw dy» w Kościele [1 Tym ot. 3, 15]. G dy solidny 
fundam ent, solidna też budowa. Na takie samo zaufanie, jakim 
obdarzam y Apostołów, zasługują ich następcy -  biskupi. Nie 
chodzi tu zapewne o tego czy innego biskupa, lecz o biskupów 
w ogólności, o chrześcijański, apostolski episkopat jako taki. 
Sukcesja apostolska biskupów stanowi gwarancję prawdziwo
ści, autentyczności wiary. Biskupi są nosicielami nauki wiary 
głoszonej przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, nauki apo
stolskiej. To decyduje o apostolskości Kościoła.

A zatem Kościołem apostolskim jest ten, który ma ważnie 
wyświęconych [konsekrowanych] biskupów i który wiernie 
zachowuje naukę apostolską. Do apostolskości nie jest nie
zbędne bezpośrednie zorganizowanie Kościoła przez któregoś 
z Apostołów.

Apostolskim Kościołem był np. w Afryce Kościół św. Cyp
riana i św. Augustyna, chociaż go nie zorganizował bezpośred
nio żaden z Apostołów. Apostolskim jest np. Prawosławny, 
Autokefaliczny Kościół Rum unii również przez żadnego z 
Apostołów nie założony. Również Kościół Polskokatolicki do 
wykazania swej apostolskości nie potrzebuje się legitymować 
katalogiem biskupów wywodzących się bezpośrednio od Apo
stołów. Wystarczy, gdy udowodni nieskażoność nauki apostol
skiej i nieprzerwany ciąg sukcesji swoich biskupów. Naukę 
wiary badamy z zasad głoszonych słowem i pismem, z kate
chizmu, mszału i rytuału. Sukcesję badamy na podstawie do
kumentów konsekracji biskupów.

Kościół Rzymskokatolicki chlubi się nieprzerwaną sukcesją 
apostolską zaczynającą się od Apostoła Pawła, względnie -  jak 
chce tradycja tego Kościoła -  od Apostoła Piotra. Każdy rzym 
skokatolicki biskup jest prawdziwym następcą Apostołów i sa
kra przez niego udzielona jest aktem ważnego przekazania suk
cesji apostolskiej.

Tak się właśnie zdarzyło m.in. w Holandii w X V III w., gdy 
rzymskokatolicki biskup, ks. Dom inik M aria Varlet, udzielił 
sakry biskupiej czterem elektom Kościoła Staro-Biskupiego 
K leru w Utrechcie, mianowicie biskupowi elektowi K orneliu
szowi Steenovenowi [październik 1724], biskupowi elektowi 
Korneliuszowi J. Barchmanowi [wrzesień 1725], biskupowi 
elektowi Teodorowi van der Croonowi [październik 1734] i 
biskupowi elektowi Piotrowi J. M eindaertowi [październik 
1739].

Biskup D. M. Varlet otrzymał sakrę biskupią z rąk arcybi
skupa Paryża, Noailles, w dniu 9 stycznia 1719 r. w kaplicy 
M isji Zagranicznych. Jest prawdą, że już w m arcu 1719 roku
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został on suspendowany przez Rzym za udzielenie Sakram en
tu Bierzmowania wiernym ze «zbuntowanego» Kościoła Sta- 
ro-Biskupiego K leru, lecz rzymskokatoliccy prawnicy [kano- 
niści] Zachodniej Europy [np. Van Espen] suspensę tę uznali 
za niesłuszną i wykazali, że sakry biskupie udzielone przez bis
kupa Varleta są nie tylko ważne lecz i godziwe, zgodne z ka
nonami kościelnymi.

Teologowie rzymskokatoliccy nigdy nie mieli wątpliwości 
co do autentyczności sukcesji apostolskiej w holenderskim Koś
ciele Staro-Biskupiego Kleru, a już wszelki cień został odsu
nięty od niego w dniu 7 listopada 1966 r., gdy w katedralnej 
świątyni utrechckiej pw. Św. Gertrudy wspólne nabożeństwo od
prawili dwaj hierarchowie: Arcybiskup Kościoła Staro-Bis
kupiego K leru [Kościoła zwanego też starokatolickim], arcy
biskup Andrzej Rinkel, oraz rzymskokatolicki kardynał w H o
landii, arcybiskup Alfrink.

Kościół Polskokatolicki w PR L uzyskał sukcesję apostol
ską od episkopatu Kościoła Staro-Biskupiego K leru poprzez 
episkopat Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Ame
ryce. W dniu 29 września 1907 r., w utrechckiej katedrze sakrę 
biskupią otrzymał ks. Franciszek H odur z rąk arcybiskupa 
G erarda G ula [ 1802-1920] i dwóch innych biskupów staroka
tolickich Holandii.

Z tego samego źródła sakrę biskupią otrzym ał w dniu 4 
września 1910 r. biskup mariawicki, ks. dr Roman Jakub 
Próchniewski, który również w pewnym okresie święcił kapła
nów i konsekrował biskupów [11 grudnia 1952 r.] Kościoła 
Polskokatolickiego.

Osobnym, ale również ważnym zagadnieniem związanym z 
sukcesją apostolską, jest przynależność do Międzynarodowej 
Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej w 
myśl S tatutu  Unii przyjętego we wrześniu 1889 r. Jak wiado
mo z ostatnich doniesień prasy kościelnej, Unia Utrechcka jest 
w przededniu podpisania interkom unii z prawosławiem. Gdy 
ten akt dojdzie do skutku, zarówno cały starokatolicyzm, jak i 
Kościół Polskokatolicki w PR L, jeszcze mocniej ugruntuje 
swoją katolickość i apostolskość, a co za tym idzie także apo
stolską sukcesję.



Madonna w kościele w Hilversum

Ołtarz świętego Wita w kościele 
w Hilversum
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Katedra Św. Stanisława Biskupa i Męczenni
ka w Scranton, Pa [USA]

Katedra 
Sw. Gertrudy 
w Utrechcie. 
Holandia

Katedra Św. Ducha w Warszawie, Polska
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W uroczystej Mszy Św., którą 
w katedrze pw. Św. Stanisława B.
i iyi. celebrował Pierwszy Biskup 
Kościoła Polskokatolickiego 
Tadeusz R. Majewski; 
uczestniczyli członkowie 
Międzynarodowej Konferecji 
Biskupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej: w pierwszym 
rzędzie od lewej stoją: Biskup 
Nikolaus Hummel, Biskup Leon 
Gauthier, Arcybiskup Marinus 
Kok, Biskup Tadeusz R. 
Majewski, Pierwszy Biskup 
em. Tadeusz Zieliński, Pierwszy 
Biskup em. Maksymilian Rode, 
Biskup G. A. van Kleef. Drugi 
rząd od lewej: Biskup Antoni 
Rysz, Pierwszy Biskup 
Franciszek Rowiński, Biskup 
Józef Niemiński, Biskup 
Walter Słowakiewicz

Order I Klasy Biskupa 
Franciszka Hodura otrzymał: 
Arcybiskup Utrechtu Antoni 

Jan Glazemaker i Biskup 
Nikolaus Hummel

Komunii św. w kościele 
w Haarlem udzielają: 
Arcybiskup Marinus Kok 

A  i Biskup Tadeusz R. Majewski



Arcybiskup Marinus Kok, Biskup Józef Brinkhues, Biskup Leon 
Gauthier
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h

Biskup Józef Nicmiński, Biskup G . A. van KIccf
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Międzynarodowa 
Konferencja 
Biskupów 
Starokatolickich 
Unii Utrechckiej 
w Szwajcarii

Arcybiskup Robert 
Ruńcie, pani Ruńcie, 
Ks. Sen. Donald 
Malinowski, p. Hanna 
Malinowska
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Przy ołtarzu Mszę Św. sprawuje Pierwszy Biskup Tadeusz R.Ma
jewski. W prezbiterium kościoła uczestnicy sesji

Sesja Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej na Florydzie



Pierwszy Biskup przed katedrą Św. Gertrudy 
w Utrechcie
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Konsekracja Arcybiskupa Antoniego J. Glazemakera. Główny Konsekrator Arcybiskup 
Marinus Kok. Współkonsekratorzy: Biskup Tadeusz R. Majewski i Biskup G. A. van 
Kleef
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Uczestnicy Konsekracji Arcybiskupa 
Antoniego J. Glazemakera

. %

^ t '
-

H?

Uczestnicy Kongresu w Holandii

U czestnicy spotkania z G ośćm i z K onstantynopola

M
l



U czestnicy M iędzynarodowe) Konferencji Biskupów Starokatolickich U nii Utrechckiej 
w Holandii -  podczas uroczystej M szy Sw. w kościele w Haarlem

l

U czestnicy M iędzynarodowego Kongresu Starokatolickiego w Holandii
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Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich U nii Utrechckiej w Holandii



Konsekracja elekta Hansa Gernego. Przy ołatrzu głównym  konsekrator Arcybiskup 
Antoni J. Glazemaker, Biskup Leon Gauthier i Biskup Józef Niem iński



Nakładanie rąk: Arcybiskup Antoni J. Glazemaker i 
biskupi w prezbiterium kościoła w Szwajcarii. Nakła
danie rąk: Biskup Tadeusz R. Majewski, Biskup Jerzy 
Szotmiller i Biskup Wiktor Wysoczański
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Procesja Biskupów po konsekracji Biskupa Hansa Gcrncgo
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Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej 
w katedrze w Warszawie



Uroczystości Kościoła Prawosławnego w Smoleńsku.
Uczestnicy VI Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Vancouver
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Uroczysta Msza Św. w intencji Polski 
Uczestnicy konsekracji elekta S. Krafta

m * ■ j
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Z okazji 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w katedrze w Warszawie 
przed Mszą Sw. zostały poświęcone sztandary



Polski Narodowy 
Katolicki Kościół 
w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej 
i Kanadzie



Katedra pw. Wszystkich Świętych 
PNKK w Chicago, 111. 
wybudowana przez Biskupa 
dr Leona Grochowskiego w 1935 r.

Biskupi i duchowieństwo przed 
katedrą PNKK w Scranton,
Pa. w 1988 r.



Pierwszy Biskup PNKK -  dr Leon Grochowski [1966 r.]
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Tysiąclecie Państwa Polskiego. Uroczysta Msza Św. w katedrze Św. Jana w Nowym 
Jorku. Od lewej: Biskup anglikański, Biskup Julian Pękala, Pierwszy Biskup Leon Gro
chowski i Biskup Tadeusz R. Majewski

Prezbiterium katedry w Nowym Jorku
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Biskup Tadeusz R. Majewski na spotkaniu z Premierem Kanady

Ks. Sen. Donald Malinowski i Biskup Tadeusz R. Majewski po akcie wręczenia obywa
telstwa honorowego miasta Winnipeg
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Biskup Tadeusz R. 
Majewski wita się 
z Gubernatorem 
Kanady

Biskup Tadeusz R 
Majewski, Major 
miasta Winnipeg, 
Ks. Sen. Donald 
Malinowski



Biskup dr Józef Niemiński udziela Sakramentu Małżeństwa w katedrze pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Toronto



Biskup Tadeusz R. 
Majewski w parafii 

PNKK pw. Świętych Cyryla 
i Metodego w Chicago, 111.



Pogrzeb śp. Biskupa dr. Leona Grochowskiego -  Katedra PNKK w Scranton, Pa. Od 
str. lewej: Bp Julian Pękala, Bp Antoni Rysz, Bp Tadeusz Zieliński i Bp Tadeusz R. 
Majewski

Duchowieństwo i wierni podczas Mszy Św. pogrzebowej



Przed katedrą w Scranton, Pa

Ostatnia droga śp. Biskupa L. Grochowskiego przed mauzoleum śp. Biskupa Fr. Hodura 
na cmentarzu parafii katedralnej



Rozdział 2

Diecezja Warszawska 

Diecezja Krakowska 

Diecezja Wrocławska



Diecezja Warszawska



Rada Synodalna
Kościoła Polskokatolickiego w PRL
W arszawa, ul. Szwoleżerów 4 -  tel. 41-37-43

Prezydium Rady Synodalnej

1. Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski -  przewodniczący
2. Biskup doc. dr hab. W iktor Wysoczański -  sekretarz
3. Biskup Jerzy Szotmiller -  skarbnik

Rada Synodalna

1. Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski -  przewodniczący
2. Biskup doc. dr hab. W iktor Wysoczański -  K oadiutor 

Warszawski -  Sekretarz Rady Synodalnej
3. Biskup Jerzy Szotmiller -  Ordynariusz Diecezji Krakow

skiej -  Skarbnik Rady Synodalnej
4. Biskup Wiesław Skołucki -  Ordynariusz Diecezji Wrocław

skiej
5. Biskup Zygmunt Koralewski -  Sufragan Diecezji Wrocław

skiej
6. Ks. inf. Edward Jakubas
7. Ks. inf. Antoni Pietrzyk
8. Ks. inf. Józef Sobala
9. Ks. inf. Henryk Buszka

10. Ks. Ryszard Dąbrowski -  Kanclerz Rady Synodalnej i 
Diecezji Warszawskiej

12. Ks. Czesław Siepetowski -  Kanclerz Diecezji Krakowskiej
13. Ks. Daniel Olesiński -  Kanclerz Diecezji Wrocławskiej
14. Ks. dziek. Aleksander Bielec
15. Ks. dziek. Kazimierz Bonczar
16. Ks. dziek. Stanisław Bosy
17. Ks. dziek. Kazimierz Fonfara
18. Ks. dziek. Stanisław Kozal
19. Ks. dziek. M arian Lewandowski
20. Ks. dziek. Stanisław Muchewicz
21. Ks. dziek. Władysław Puszczyński
22. Ks. dziek. Ryszard Rawicki
23. Ks. dziek. Jacenty Sołtys
24. Ks. dziek. Eugeniusz Stelmach
25. Ks. dziek. Tomasz Wojtowicz
26. Ks. dziek. Jan Zieliński
27. P. Czesława Gawińska -  delegat świecki Diecezji Warszaw

skiej
28. P. Stanisław Kuciński -  delegat świecki Diecezji Warszaws

kiej
29. P. Mikołaj Szyrkowicz -  delegat świecki Diecezji Warszaws

kiej
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30. P .D anuta Słowińska -  delegat świecki Diecezji Krakows
kiej

31. P. Stanisław Kusiński -  delegat świecki Diecezji Krakow
skiej

32. P. Józef Majewski -  delegat świecki Diecezji Wrocławskiej
33. P. P iotr Zieliński -  delegat świecki Diecezji Wrocławskiej

Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski 
ur. 13 grudnia 1926 r. w Warszawie, 
wyświęcony na kapłana 12 kwietnia 1952, 
konsekrowany na biskupa 10 lipca 1966.
Główny Konsekrator: J. E. Pierwszy Biskup 
D r Leon Grochowski.

Koadiutor Diecezji Warszawskiej

Biskup doc. d r hab. W iktor Wysoczański 
ur. 24 marca 1939 r. Wysocko Wyżne, 
wyświęcony na kapłana 2 lutego 1962, 
konsekrowany na biskupa 5 czerwca 1983.
Główny K onsekrator: J. Em. em. Arcybiskup U trechtu  
D r M arinus Kok.

Kanclerz K urii Biskupiej

Ks. mgr Ryszard Dąbrowski
ur. 7 listopada 1933 w Warszawie,
wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1960

W ykaz kościołów i kaplic
r

1. pw. Świętego D ucha
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 4

2. kaplica pw. Miłosierdzia Bożego 
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 31

3. kaplica pw. M atki Bożej Nieustającej Pomocy 
Cm entarz Powązkowski [wojskowy-komunalny]
-  Warszawa, ul. Powązkowska

4. pw. Dobrego Pasterza
00-122 Warszawa, ul. M odlińska 205

5. pw. Świętej Rodziny
91-045 Łódź, ul. Limanowskiego 60

6. pw. M atki Bożej Nieustającej Pomocy 
90-626 Łódź, ul. Żeromskiego 56

7. pw. Świętego Ducha
97-200 Tomaszów M az., ul. Kościuszki 21

8. pw. Zbawiciela Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
98-210 Sieradz, ul. Kościuszki 29
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9. pw. Scrca Jezusowego
22-400 Zamość, ul. Odrodzenia 14

10. pw. Sw. Sw. Apostołów Piotra i Pawła 
22-428 Maciejów Nowy, Słupeczno 

11 pw. Jakuba Apostoła
22-435 Żółkiewska, ul. Sobieskiego 38

12. pw. Sw. Izydora
23-452 Grudki

13. Kaplica cm entarna pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
23-452 Grudki

14. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
22-415 Gorzków

15. pw. Św. Józefa
22-475 Izbica -  Tarnogóra

16. pw. Zmartwychwstania Pańskiego
22-523 Horodło

17. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Józefa
23-461 Stanisławów -  Długi Kąt

18. pw. Św. Cyryla i Metodego 
23-314 Potok Stany -  Dąbrówka

19. pw. Św. Jana Chrzyciciela 
23-241 Świeciechów

20. pw. Św. Św. Piotra i Pawła 
23-222 Lipa Lubelska

21. pw. Wniebowzięcia Najświętszej M aryi Panny 
20-409 Lublin, ul. Kunickiego 7

22. pw. Matki Bożej Anielskiej 
23-102 Kosarzew

23. pw. Matki Bożej Zwycięskiej 
22-100 Chełm

24. pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
22-122 Majdan Leśniowski

25. pw. Św. Wawrzyńca 
22-123 Turowiec

26. pw. Św. Mateusza
22-110 Ruda «B» -  Ruda H uta

27. pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 36

28. pw. Serca Jezusowego
87-100 Toruń, ul. Poniatowskiego 1

29. pw. Bożego Ciała
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 21c

30. pw. Dobrego Pasterza
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 9

31. pw. Wniebowzięcia Najświętszej M aryi Panny 
82-340 Tolkmicko, ul. K ręta 3

32. pw. Wniebowzięcia Najświętszej M aryi Panny
81-317 Gdynia, ul. Warszawska 7

33. pw. Maryi Panny Wniebowziętej 
10-230 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 73
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34. pw. Bogurodzicy
84-300 Lębork, ul. Armii Wojska Polskiego

35. pw. M atki Bożej Królowej Pokoju 
26-913 Studzianki Pancerne

36. pw. Imienia Jezusa 
G rudziądz, ul. Pułaskiego 3/5

37. Kaplica biskupia pw. M atki Bożej Jerozolimskiej 
w siedzibie Kurii Biskupiej
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Biskup Tadeusz Ryszard Majewski 
Pierwszy Biskup i Ordynariusz

Diecezji Warszawskiej ^





Ołtarz główny w katedrze
warszawskiej

Rezurekcja w Warszawie.
Od lewej: ks. doc. Edward 
Bałakier, Biskup Wiktor 
Wysoczański, Biskup Tadeusz 
R. Majewski, ks. kanclerz 
Ryszard Dąbrowski, ks. inf. 
Tadeusz Gotówka

Ołtarz główny w kościele 
w Grudziądzu



Ambona w katedrze 
warszawskiej
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Boże Narodzenie, 1987 -  ołtarz 
główny w katedrze warszawskiej



...Królowo nasza. Królowo jedyna, która jaśniejesz w blasku 
pełnej chwały, przez boleść Twoją i Twojego Syna 
pod Twą Obronę przyjmij naród cały i nie gardź, o Pani, 
modłami naszymi, a bądź Królową i Matką tej ziemi.

Ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w bocznej kaplicy w katedrze warszawskiej

%





Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie



Procesja do nowo wybudowanego kościoła w Warszawie, ul. Modlińska 205
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Arcybiskup Marinus 
Kok i Biskupi 
w prezbiterium nowo 
wybudowanego 
kościoła [wrzesień 
1987]

Aktu konsekracji 
kościoła dokonuje 
Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski
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Akt erekcyjny 
podpisuje Biskup 

Tadeusz R. Majewski

i

Akt erekcyjny 
podpisuje Biskup 

Maksymilian Rode
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Nowo wybudowany kościół w Warszawie
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Nowo wybudowany kościół wypełnili wierni 

Po nabożeństwie wystąpił Zespół Góralski z Zakopanego



Przed rozpoczęciem sesji MKBS UU uroczysta Msza Św. w katedrze warszawskiej



Kościół w Zamościu

Nowo wybudowana plebania w Tarnogórze
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Rada Parafialna w Świeciechowie wita Pierwszego Biskupa

Pierwszy Biskup, duchowieństwo i młodzież przed kościołem w Świeciechowie



Majdan Nepryski — kościół w budowie 

Nowo wybudowana plebania w Grudkach



Wierni podczas nabożeństwa w kościele w Kosarzewie

Ołtarz główny w kościele w Majdanie 
Leśniowskim

Nowo wybudowany kościół w Świe 
ciechowie
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Wizytacja kanoniczna w Majdanie Leśniowskim
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Błogosławieństwo biskupie i procesja w Majdanie Lcśniowskim



Święcenia kapłańskie w katedrze warszawskiej



Wizytacja kanoniczna w parafii w Gorzkowie
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Wizytacja kanoniczna w Majdanie Lcśniowskim
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Wizytacja kanoniczna połączona z Sakramentem Bierzmowania w parafii 
w Majdanie Leśniowskim





Wnętrze kościoła parafialnego w Gorzkowie
Komunia Św. w intencji fundatorów kościoła w Grudkach

117





Nowo wybudowany Dom Katedralny w Warszawie
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Arcybiskup Utrechtu 
Marinus Kok, Pierwszy 

Biskup Tadeusz R. 
Majewski, Biskup 

Jerzy Szotmiller 
i nowo konsekrowany 

biskup Wiktor 
Wysoczański



Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Lublinie
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Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w Warszawie. Mszę Św. w kaplicy 
cmentarnej pw. MBNP celebrował Pierwszy Biskup

Egzekwie przed grobem śp. Biskupa Józefa Padewskiego

122



Przed kaplicą cmentarną na Powązkach w Warszawie. Kazanie wygłosił Biskup 
dr Józef Niemiński
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Wizytacji kanonicznej [1986] w parafii pw. Dobrego Pasterza w Warszawie doko
nał Pierwszy Biskup



Wizytacji kanonicznej |1987| w parafii pw. NMP w Lublinie dokonał Pierwszy 
Biskup

125
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Egzekwie za zmarłych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Biskup Józef 
Niemiński, Biskup Tadeusz R. Majewski i wierni



Wierni podczas nabożeństwa w Lublinie
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Wierni i sympatycy Kościoła Polskokatolickiego na placu budowy w Lublinie
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Wizytacja kanoniczna w parał i i w Tarnogórzc



Cudowny obraz Jasnej 
Madonny w kościele 

parafialnym w Tarnogórze

Biskupi i Duchowieństwo 
przy ołtarzu głównym 

w kościele w Tarnogórze
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Nowo wybudowany kościół i plebania w Grudkach

Sala im. Biskupa l;r. Hodura w Warszawie. Pierwszy od lewej ks. inf. Tadeusz 
Gotówka
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Nowo wybudowany kościół i plebania w Studziankach Pancernych

Wizytacja kanoniczna połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania w para
fii w Żółkiewce



Bierzmowanie 
w Majdanie 
Leśniowskim



^ 1

Święcenia kapłańskie w katcdr/c w Warszawie
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Procesja eucharystyczna w Świeciechowie
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Młodzież i dzieci przed kościołem w Świeciechowie
Pierwsza Komunia św. w parafii w Długim Kącie. Ks. dziek. Kazimierz Bonczar 
i ks. wik. Mieczysław Piątek
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Wizytacja kanoniczna w parafii w Świeciechowie



Sala obrad. Od lewej: Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok, Dyrektor w Urzędzie 
do Spraw Wyznań dr Grzegorz Rydlewski, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majew
ski, Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański [główny organizator Sympozjum], 
Dyrektor Generalny Aleksander Merker z Urzędu do Spraw Wyznań



...
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Mszy Sw. przewodniczył em. Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok 
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W prezbiterium katedry w Warszawie

Uczestnicy Sympozjum — sala obrad

14!



Prezbiterium katedry w Warszawie

Słowo wstępne wygłasza Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski. Od lewej: Arcy
biskup Teodozjusz, Biskup Józef Brinkhues



Kazanie wygłasza Ks. A. Schmidt

Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum złożyli wieniec pod pomnikiem Nike 
w Warszawie
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Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone 100 rocznicy urodzin Biskupa 
Leona Grochowskiego poprzedziła uroczysta Msza Św. w katedrze w Warszawie

Międzynarodowe Sympozjum poświęcone 120 rocznicy urodzin Biskupa Francisz
ka Hodura zostało rozpoczęte uroczystą Mszą Św. w katedrze w Warszawie
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Referat m.in. wygłosił Pierwszy Biskup

Od lewej: Biskup Ordynariusz Józef Niemiński, Biskup Wiktor Wysoczański [prezentuje 
Złoty Krzyż nadany przez Towarzystwo „Polonia” pośmiertnie Leonowi Grochowskie
mu]; obok red. Mieczysław Grochowski



W katedrze w Warszawie odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał 
red. Mieczysław Grochowski ze Scranton, Pa

Od lewej: Biskup Nikolaus Hummel, dr Jerzy Toeplitz, Arcybiskup 
Marinus Kok



Słowo wstępne 
wygłosił Pierwszy 

Biskup Tadeusz R.
Majewski
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Modlitwa w intencji śp. Biskupa Leona Grochowskiego



Duchowieństwo i wierni w katedrze Św. Ducha w Warszawie



Diecezja Krakowska



Ordynariusz Diecezji Krakowskiej

Biskup Jerzy Szotmiller 
ur. 20 lutego 1933 w Warszawie, 
wyświęcony na kapłana 24 lutego 1961, 
konsekrowany na biskupa 29 lipca 1979.
Główny Konsekrator: J.E. Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski.

Kanclerz K urii Biskupiej

Ks. Czesław Siepetowski
ur. 6 stycznia 1940 w Czekarzewicach,
wyświęcony na kapłana 2 maja 1964.

W ykaz kościołów i kaplic

1. pw. M atki Boskiej Królowej Apostołów
42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 6

2. pw. W niebowstąpienia Pańskiego 
30-009 Kraków, ul. Friedleina 8

3. pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 54

4. pw. Wniebowzięcia Najświętszej M aryi Panny 
30-508 Kraków, ul. Bosacka 8

5. pw. Apostołów Piotra i Pawła
25-518 Kielce, ul. Sienkiewicza 1

6. pw. Wniebowzięcia Najświętszej M aryi Panny
26-220 Stąporków -  Hucisko

7. pw. M atki Boskiej Nieustającej Pomocy 
28-117 Jarząbki -  Skadla

8. pw. Najświętszej M aryi Panny
27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 11

9. pw. Sw. Franciszka z Asyżu 
27-341 Okół 286

10. pw. Sw. Ducha 
Podgórze Boryjskie

11. pw. Sw. Krzyża
26-600 Radom, ul. Słowackiego 33/35

12. pw. M atki Boskiej Różańcowej
27-351 Osówka k. Starachowic

13. pw. Sw. Ducha
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Cm entarna

14. pw. Sw. Anny
43-300 Bielsko-Biała, ul. Kosmonautów 16

15. pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
34-120 Andrychów, ul. Beskidzka

16. pw. M atki Boskiej Nieustającej Pomocy
44-232 Chwałowice k. Rybnika

17. pw. M atki Boskiej Nieustającej Pomocy
32-590 Libiąż-M oczydło, ul. Świerczewskiego 72
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18. pw. Jezusa Chrystusa 
32-329 Bolesław, ul. Główna 5

19. pw. Najświętszego Serca Jezusowego
32-332 Bukowno, Stare Bukowno 1

20. pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
42-575 Strzyżowice k. Będzina

21. pw. Sw. Antoniego
42-450 Łazy-Rokitno Szlacheckie, ul. 1 Maja 29

22. pw. M atki Bożej Bolesnej 
41-200 Sosnowiec

23. pw. Podwyższenia Krzyża Sw.
33-100 Tarnów, ul. Kniewskiego 39

24. pw. Sw. Barbary 
32-329 Krzykawa

25. pw. Sw. D ucha
27-515 Tarłów, ul. Nowa 2

26. pw. Przemienienia Pańskiego
37-402 Jastkowice, ul. Cicha 2

27. pw. Dobrego Pasterza
38-456 Łęki Dukielskie

28. pw. M atki Bożej Różańcowej 
38-500 Sanok, ul. Szkolna 20

29. pw. Najświętszego Serca Jezusowego 
38-532 Jaćmierz -  Bażanówka

30. pw. Najświętszej M aryi Panny 
38-532 Jaćmierz



Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski wprowadza w urząd Ordy
nariusza Diecezji Krakowskiej Biskupa Jerzego Szotmillera



Zjazd Księży w Krakowie. Od strony lewej: ks. inf. Józef Sobala, Biskup Jerzy Szotmil- 
ler, Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, ks. inf. Antoni Pietrzyk -  Wikariusz Gene
ralny Diecezji Krakowskiej i ks. dziek. Aleksander Bielec

Biskupi, duchowieństwo i młodzież przed kościołem przy ul. Friedleina w Krakowie
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Poświęcenie
kościoła
w Częstochowie 
z udziałem 
Arcybiskupów, 
Biskupów Unii 
Utrechckiej, 
duchowieństwa 
i wiernych 
Kościoła 
Polsko
katolickiego



Chrzest w dolnej części kościoła w Częstochowie

Grupa najmłodszych parafian przed ołtarzem w dolnej części kościoła z Ordynariuszem 
diecezji
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Kościół w Osowce
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Wizytacja kanoniczna w parał., w Str/yżowicach



Nowo wybudowany kościół i plebania w parafii w Okolę



Wizytacja kanoniczna w parafii w Krzykawie. Słowo Boże wygłasza Biskup J. Szotmiller
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Kościół parafialny i nowo wybudowana plebania w Bukownie



■ i i  M

Kościół parafialny w Strzyżowicach. Dekoracji najstarszego członka parafii Orderem I 
Klasy Biskupa Franciszka Hodura dokonał Pierwszy Biskup
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Pierwszy Biskup, Ordynariusz Diecezji, Ks. Kanclerz R. Dąbrowski i Ks. Dziek. 
Eugeniusz Stelmach

Procesja do kościoła



I Komunia Św. w Bolesławiu. Ks. Inf. Tadeusz Gotówka w otoczeniu dzieci 

I Komunia Św. w Bukownie
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Wizytacja kanoniczna w parafii w Bukownie

I Komunia Św. w Bukownie



Wizytacja kanoniczna w parafii w Strzyżowicach
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Wierni podczas M szy Św. w Krzykawic

t
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Ołtarz główny w kościele 
parafialnym w Sanoku

#t

Wizytacja kanoniczna w parafii w Jaćmierzu



Wizytacja 
kanoniczna 
w parafii 
w Strzyżowicach

Kolonie 
letnie 
dla dzieci 
w Strzyżowicach



Diecezja Wrocławska



Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej

Biskup Wiesław Skołucki 
ur. 24 grudnia 1937 w Żarnowcu, 
wyświęcony na kapłana 27 maja 1961, 
konsekrowany na biskupa 27 maja 1987.
Główny Konsekrator: J. E. Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski

Sufragan Diecezji Wrocławskiej

Biskup Zygm unt Koralewski 
ur. 8 marca 1936 w Śremie, 
wyświęcony na kapłana 27 maja 1961, 
konsekrowany na biskupa 27 maja 1987.
Główny Konsekrator: J. E. Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski

Kanclerz K urii Biskupiej

Ks. Daniel Olesiński
ur. 4 sierpnia 1933 w Rembierzycach,
wyświęcony na kapłana 14 listopada 1970.

W ykaz kościołów i kaplic

1. pw. Św. M arii M agdaleny
50-123 Wrocław, ul. św. M. M agdaleny 5

2. pw. Sw. Sw. Piotra i Pawła
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Mickiewicza 2

3. pw. M atki Bożej Różańcowej
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 3/5

4. pw. Sw. Antoniego
58-100 Świdnica Śl., ul. M uzealna 11

5. pw. Zesłania D ucha Św.
58-300 W ałbrzych, ul. M łynarska 25

6. pw. N arodzenia Najświętszej M aryi Panny
57-200 Ząbkowice SI., ul. Słowackiego 5

7. pw. Św. Rodziny
58-370 Gorce, ul. Mickiewicza 1

8. pw. Narodzenia Najświętszej M aryi Panny
59-371 Legnica, ul. Świerkowa 33

9. pw. Św. Krzyża 
59-500 Złotoryja

10. pw. Św. Józefa O blubieńca Najświętszej M aryi Panny
66-400 Gorzów W lkp., ul. Wał Okrężny 1

11. pw. Najświętszego Serca Jezusa 
76-155 Bukowo Morskie

12. pw. Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
70-520 Szczecin, pl. Piotra i Pawła 1
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13. pw. Przemienienia Pańskiego
73-110 Starogard Szcz., ul. Armii Czerwonej 89

14. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
78-610 Jastrowie, ul. Inwalidów

15. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
58-500 Jelenia G óra Zdr., ul. Wolności 213

16. pw. Podwyższenia Krzyża Sw.
58-420 Lubawka -  Podlesie

17. pw. Sw. Rodziny 
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa

18. pw. Sw. Józefa
48-100 Głubczyce, ul. Sobieskiego 12

19. pw. Sw. Józefa 
Obórki

20. pw. Sw. Krzyża
61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

21. pw. Najświętszej Maryi Panny 
64-100 Leszno W lkp., pl. M etziga 19

22. pw. Matki Bożej Królowej Polski 
63-510 M ikstat -  Kotłów

23. pw. Podwyższenia Krzyża Sw.
63-510 M ikstat -  Kotłów -  Strzyżew

24. pw. Matki Bożej Różańcowej
62-400 Ostrów Wlkp.

25. pw. Najświętszej M aryi Panny
85-562 Zielona Góra, ul. Sucharskiego 23

26. pw. Podwyższenia Krzyża Sw.
681-100 Żagań, ul. Wojska Polskiego 6

27. pw. Dobrego Pasterza 
68-200, Żary, ul. Żagańska 20

28. pw. Sw. Ducha
68-130 Gozdnica, ul. Robotnicza 34

29. pw. Zbawiciela Świata
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 31a

30. pw. M atki Bożej Nieustającej Pomocy
67-320 Małomice
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Katedra Sw. Marii Magdaleny we Wrocławiu
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Wnętrze katedry we Wrocławiu

Msza św. w katedrze Św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu

(I
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Uroczysta Sesja Rady Synodalnej we Wrocławiu poświęcona 40 rocznicy legalizacji 
Kościoła Polskokatolickiego z udziałem przedstawicieli Władz Państwowych
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Ołtarz główny w katedrze 
wc Wrocławiu

Przemawia Biskup Jeremiasz



Uroczysta Sesja Rady Synodalnej we Wrocławiu

Święto patronalne św. Marii Magdaleny -  22 lipca -  procesja do katedry



Święto patronalne św. Marii 
Magdaleny -  22 lipca -  

procesja do katedry

Procesja biskupów 
i duchowieństwa do katedry



Biskupi, duchowieństwo i wierni w katedrze we Wrocławiu



Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski, duchowieństwo w katedrze wrocławskiej



Sakramentarz i kazalnica w katedrze
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Zabytkowy portal katedry we Wrocławiu 

we Wrocławiu



Arcybiskup Utrechtu 
Marinus Kok w katedrze 

we Wrocławiu

Ks. Adam Kuczma 
Superintendent Naczelny 

i Prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej



Wizytacja kanoniczna w parafii w Kotłowie



Ołtarz giowny w Kościele 
w Strzyżewie

Przemawia Biskup 
Zygmunt Koralewski



Procesja 
Eucharystyczna 
w Kotłowie

Wizytacja 
kanoniczna 
w parafii 
w Kotłowie
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I Komunia Św. w parafii w Kotłowie

Poświęcenia ziarna w kościele w Kotłowie dokonał Pierwszy Biskup
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Kościół parafialny pw. Sw. Kazimierza, ołtarz główny i wierni podczas M szy Sw.
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Kości. I pw. Św. Sw. Apostołów Piotra i Pawła i wierni parafii w Szczecinie
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Ołtarz główny w kościele w Szczecinie

Stajenka Bożonarodzeniowa w kościele w Szczecinie



Rozdział 3

V III Ogólnopolski Synod 
Kościoła Polskokatolickiego

Pokój mój daję wam

Działalność ekumeniczna



VIII Ogólnopolski 
Synod Kościoła 
Polskokatolickiego
Warszawa -  Jabłonna 27-30. 4.1987



Uchwała w sprawie zwołania do Warszawy 
VIII Ogólnopolskiego Synodu
Zgodnie z postanowieniem Rady Synodalnej z dnia 22 kwiet
nia 1986 r., Rada Synodalna potwierdza termin zwołania do 
Warszawy w dniach 27, 28 i 29 kwietnia 1987 roku «VIII 
Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego».

W myśl tej uchwały Rada Synodalna ustala co następuje:
1/1. W Synodzie udział wezmą: Ich Ekscelencje Księża 

Biskupi posiadający sakrę biskupią, czcigodni Księża Biskupi 
Elekci, Przewielebni Księża Dziekani, Proboszczowie, Admi- 
mistratorzy Parafii i Kapłani, którzy otrzymają mandaty Rady 
Synodalnej.

11/2. W myśl sugestii Konferencji Księży Dziekanów z 
dnia 10 września 1986 r., w V III Ogólnopolskim Synodzie 
udział wezmą delegaci świeccy wybrani na nadzwyczajnych 
zgromadzeniach parafialnych -  zgodnie z odnośnymi posta
nowieniami Podstawowego Prawa Kościoła Polskokatolickie- 
go, z tym, że Rada Synodalna pokryje koszty tylko za jednego 
delegata z danej parafii.

1/3. W Synodzie z urzędu biorą udział wszyscy świeccy 
członkowie Rady Synodalnej.

1/4. W otwarciu uroczystej sesji udział wezmą zwierzch
nicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
oraz honorowi goście zaproszeni przez przewodniczącego Ra
dy Synodalnej.

I I / 1. Koszty podróży kapłanów i świeckich delegatów z 
miejsca zamieszkania do Warszawy na Synod pokrywają Rady 
Parafialne we własnym zakresie.

I I /2 . Koszty zakwaterowania w hotelach [w pokojach 
dwuosobowych -  za dobę ok. 3800 zł; razem za 3 doby ok. 
11000 złj, posiłki, transport autobusowy itp. pokryje Rada 
Synodalna.

11/3.  Kapłanów obowiązuje przepisowy strój urzędowy -  su
tanna.

I I I / l .  Wszyscy delegaci Synodu otrzymają m a n d a ty  i 
specjalne karty wstępu, uprawniające do udziału w sesjach 
Synodu. Wstęp na salę obrad tylko za  okazaniem karty wstępu 
lub zaproszenia.

I I 1/2. Szczegółowy program z dokładnym porządkiem 
każdego dnia zostanie przesłany do wszystkich parafii z obo
wiązkiem podania do publicznej wiadomości wszystkich komu
nikatów i zarządzeń w sprawie Synodu.

I I I /3 . Informacji w sprawach Synodu udziela: Biuro Sy
nodu 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 4 -  tel. 41-37-43.

Warszawa, 12.12.1986 Biskup Tadeusz R. Majewski
Przewodniczący 

Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański 
Sekretarz



Słowo Braterskie 
Do Braci Kapłanów i Ludu Bożego 
Kościoła Polskokatolickiego

«Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
niech będzie zawsze z Wami!»
«A ktokolwiek między wami chciałby być pierwszym, 
niech będzie sługą waszym» [Mat. 20, 27]

Z woli świętego Synodu w dniu 10 lipca 1966 r. zostałem 
konsekrowany na biskupa Kościoła Polskokatolickiego z prze
znaczeniem na urząd Ordynariusza Diecezji Warszawskiej. 
Przyjmując tak wielkie obowiązki pasterskie, obrałem i przyją
łem dla siebie hasło: BOGU I POLSCE, ażeby podkreślić, że 
moim zasadniczym obowiązkiem jest szerzyć w Kościele Pol- 
skokatolickim chwałę Bożą, ideologię Biskupa Franciszka Ho- 
dura i zarazem duszpasterzować dla pożytku Matki Ojczyzny -  
POLSKI!

Słowa, które przytoczyłem na wstępie, kieruję z potrze
by serca do Was u progu Nowego 1987 Roku i w dwudzie
stą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, aby wyznać, że zadań i 
obowiązków moich nie mógłbym wykonać, gdyby nie towa
rzyszyła mi szczególna pomoc i ingerencja Boża, z drugiej zaś 
strony -  szczera i ofiarna Wasza współpraca w duchu Ewange
lii, jak i w duchu praw i doktryny polskokatolickiej.

Z radością muszę stwierdzić, że pomocy tej doznałem. Nie 
byłem i nie jestem sam. Rada Synodalna oraz Wielebne D u
chowieństwo wraz ze swymi Wiernymi obdarzyli mnie życz
liwością, wyrozumieniem i poparciem dla moich usiłowań 
i dla zaplanowanej przeze mnie duszpasterskiej służby. Podano 
mi rękę, okazano wiele chrześcijańskiego serca. Cenię sobie 
wielce i dzięki składam stokrotne tym wszystkim, którzy ze 
mną szczerze i po bratersku chcieli współpracować i współpra
cują dla większej Bożej chwały i pożytku wiernego, Polskiego 
Ludu!

Drodzy Bracia i Siostry!
Kościół Jezusa Chrystusa -  Kościół Polskokatolicki -  mo

gą utwierdzić i ugruntować ludzie głębokiej wiary. Aby tak 
się stało, trzeba iść w ślady Chrystusa Pana -  Głowy Kościoła 
Powszechnego. Tę zasadę należy dobrze pojąć. Wiarę naszą 
manifestujemy codziennym czynem i życiem. Sam Pan Jezus 
powiedział: «Każdy, kto słucha słów moich i wykonuje je, 
będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom 
swój na skale... Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do 
człowieka, który zbudował dom na piasku...» [Mat. 7,24; Łuk.
6, 49].

Kościół nasz święty musimy budować tylko na skale, czyli 
na «wierze» [Gal. 5, 6]. Wiara nasza uzewnętrznia się przede 
wszystkim w apostolstwie i misji. Nie tylko duchowieństwo 
ma przyciągać ludzi do Boga, ma to czynić każdy polskokatolik.
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Kościół Jezusa Chrystusa polegał i polega nadal na ofiarnej 
pracy wyznawców świeckich. Jednak ich przywódcami du
chowymi są kapłani. Reformator naszego Kościoła, Biskup 
Franciszek Hodur, dał wzór gorliwego kapłana. Poświęcił całe 
ofiarne życie Kościołowi. Wierzył głęboko, że jest na służbie 
samego Chrystusa Pana. Dał dowód, że służenie Bogu, to gor
liwe służenie tym wszystkim, dla których zostaliśmy powołani.

«A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, 
złość, nienawiść, hańbiącą mowę - od ust waszych... jako 
wybrańcy Boży -  święci i umiłowani -  obleczcie się w dobroć, 
pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wyba
czajcie sobie nawzajem...» [Kol. 3, 1-12]. To braterskie upo
mnienie skierujmy z życia osobistego, rodzinnego i towarzy
skiego ku dobru kościelnemu i społecznemu, aby kroczyć 
właściwą drogą. Drogą przykazań Bożych.

«Ja jestem z wami» -  powiedział Jezus do uczniów swoich 
oraz: «Beze mnie nic uczynić nie możecie». Mając głębokie 
przeświadczenie, że bez opieki Bożej nie może być Kościoła, 
zapraszałem wszystkich moich Braci Kapłanów na święte 
Rekolekcje Kapłańskie, by przez ćwiczenia duchowe jedno
czyć się z Bogiem. Zachęcałem do licznego udziału w Rekolek
cjach Adwentowych i Wielkopostnych wiernych, aby mogli 
odrodzić się duchowo w Bożym pokoju, który w sposób szcze
gólny otrzymujemy w Sakramencie Pokuty i Sakramencie Oł
tarza, w Eucharystii.

To prawda, że pierwszym powołaniem Kościoła jest pro
wadzenie wiernych do Boga, do wiecznego zbawienia, lecz jest 
również prawdą, że Kościół jest obowiązany swoim wiernym 
ułatwić życie doczesne. Nie inaczej postępował Jezus Chry
stus, gdy obok głoszenia Słowa Bożego uzdrawiał chorych i 
karmił głodnych. Tak ducha Ewangelii pojmowali Apostoło
wie, gdy już w pierwszej, jerozolimskiej parafii organizowali 
życie społeczne, aby chrześcijanie mogli się nie tylko modlić, 
ale i żyć. Te zasady i przykłady przyświecają naszemu Świę
temu Kościołowi.

«Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, 
abyście zachowali życie» [V Mojż. 5, 33]. Słowa z V Księgi 
Mojżeszowej są wezwaniem, które skierował Bóg pod adresem 
narodu izraelskiego w czasie, gdy ten w swojej wędrówce z 
niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej znalazł się u stóp góry 
Horeb.

Wezwanie: «Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał 
Pan, wasz Bóg», skierowane jest do chrześcijan, w tym także 
do ludu polskokatolickiego. Jako polskokatolicy jesteśmy du
chowymi pielgrzymami przez doczesność do wieczności, do 
Ojczyzny Niebiańskiej, do Krainy Zbawienia. Naszym prze
wodnikiem jest Chrystus Pan, który sam powiedział: «Ani nie 
pozwalajcie nazywać się przewodnikami, gdyż jeden jest prze
wodnik wasz, Chrystuś» [Mat. 23, 10].

W obliczu tej prawdy bezpodstawne są rozważania na te
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mat kto w Kościele jest pierwszy. Chrystus bowiem powi
nien być pierwszy. Tak dla całego Kościoła Powszechnego, jak 
też i dla Kościoła Polskokatolickiego. Zawsze i wszędzie pro
śmy Jezusa, aby był pierwszym także wśród nas, niech przewo
dzi, niech kieruje sercami, myślami i błogosławi każdy trud.

Droga Kościoła Polskokatolickiego nie jest łatwą węd
rówką, były już chwilowe zrywy, zgubne wizje, niezrealizo
wane plany, które nie przyniosły efektu! Potrzebny był zdecy
dowany i odważny krok -  taki, który zachęcił do zrywu, twór
czej pracy i walki o słuszne prawa i należne miejsce w rodzinie 
chrześcijańskiej. Trzeba było jednak zaufać Bogu! On dopo
mógł. Nie możemy więc kroczyć drogą ciemności, bo nasz 
Najwyższy Pasterz, Jezus Chrystus jest światłością świata. 
Czy jesteśmy jednak gotowi wspólnie do dalszej trudnej drogi? 
Odpowiedzmy na to słowem: Idźmy razem, wspierajmy się 
wzajemnie! W drogę! Naprzód! W drogę, którą wskaże Bóg i 
wyznaczy Naród!

Z wieloma Wielebnymi Braćmi Kapłanami od 35 lat ja
ko kapłan idę drogą wskazaną przez Zbawiciela świata Jezusa 
Chrystusa i naszego Reformatora Biskupa Franciszka Ho
dura, a do 20 lat jako biskup i 11 lat jako zwierzchnik 
Kościoła Polskokatolickiego. Jaki jest aktualny obraz i jaka jest 
przyszłość Kościoła Polskokatolickiego -  potwierdzi to i oceni
-  mam w Bogu nadzieję -  zbliżający się V III Ogólnopolski 
Synod, który nakreśli także program naszej działalności 
religijno-patriotycznej na najbliższe lata.

Część rzymskokatolików twierdzi, że nie ma przyszłości 
PO LSK I bez Kościoła Rzymskokatolickiego. My stanowczo 
chcemy podkreślić, iż nie wolno nikomu mówić o chrześcijań
stwie, nie doceniając działalności i innych Kościołów w Polsce. 
To co uczynił dla narodu Polskiego Złoty Wiek Oświecenia -  
Wiek Reformacji -  nie zostało bez wpływu na losy państwa i 
Polskiego Narodu. My, polskokatolicy, nie zamierzamy obni
żać znaczenia i roli Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. 
Jednak, naszym zadaniem na dziś i na jutro jest zachowanie 
tożsamości starokatolickiej, tożsamości wyznaniowej, a przy 
tym nie wolno nam wyłączyć się z nurtu  życia narodu. Miejsce 
Kościoła Polskokatolickiego w Polsce jest zależne od naszej 
postawy, od naszego życia duchowego. Duchowość na odpo
wiednim poziomie, to wartość naszej wiary. Uzewnętrznia się 
ona w tożsamości wyznaniowej we właściwym przygotowaniu 
się do: sprawowania przez kapłanów świętych czynności, gło
szenia Słowa Bożego i właściwego wykonywania przyjętych 
obowiązków. Wyrazem duchowości polskokatolickiej jest 
także pełne zaangażowania dla ogólnego dobra współbraci w 
sprawach społecznych, w sprawach, którymi żyje cały naród, a 
także w walce o utrwalanie i zachowanie pokoju.

Przewielebni i Wielebni Bracia Kapłani!
«0  cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, to speł

nię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu» [J. 14, 13].
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Kilka tylko miesięcy dzieli nas od Zgromadzenia zwanego 
V III Ogólnopolskim Synodem Kościoła Polskokatolickiego. 
Dlatego prośmy wspólnie naszego najlepszego Ojca w niebie- 
siech o Jego łaski i błogosławieństwo, prośmy o asystencję 
Ducha Świętego, aby praca nasza wydała oczekiwane owoce, 
aby najbliższy Synod spełnił pokładane nadzieje i przyczynił 
się do dalszego rozwoju naszego świętego Kościoła w Polsce!

W trosce o dobro naszego Kościoła pragnę zawiadomić, że 
w katedrze pw. Świętego Ducha w Warszawie odprawiane 
będą M SZE SW. w intencji Bożego Błogosławieństwa dla 
Wszystkich Duszpasterzy, Ich Rodzin, Rad Parafialnych i 
Wiernych

Korząc się przed BOŻYM M AJESTATEM  w sprawowa
nej przeze mnie O FIERZE EUCHARYSTYCZNEJ -  prosić 
będę, by BÓG W TRÓJCY Ś W. JEDYNY -  Was, Bracia moi 
Najmilsi, Wasze Rodziny i Parafie, strzegł i ochraniał, wspo
magał w dobrym i osłaniał przed złem, abyście godnie odpo
wiedziawszy wybraństwu swemu zasłużyli sobie usłyszeć z ust 
Najwyższego Pasterza i Biskupa dusz ludzkich te słowa: dob
rze, sługo wierny, ponieważ nad małym byłeś mi wiernym, nad 
wieloma cię postanowię; wnijdź do wesela Pana Twego.

Licząc, iż Przewielebne i Wielebne Duchowieństwo, także 
i w wyznaczonym przeze mnie dniu zgromadzi w kościołach 
parafialnych Wiernych polskokatolików, odprawi w tym sa
mym czasie M SZĘ SW. w intencji Świętego Synodu i będzie 
ze mną w duchowej i modlitewnej łączności -  pozdrawiam 
serdecznie w Panu naszym, Jezusie Chrystusie oraz każdą 
Parafię oddaję w opiekę Królowej Apostołów i pośredniczce 
naszej Najświętszej Maryi Pannie.

Warszawa 12.1.1987 Wasz w Chrystusie Panu

|  Tadeusz R. M ajewski



Do Ich Ekscelencji Czcigodnych Księży Biskupów, 
Przewielebnych Księży Infułatów i Dziekanów,
Wielebnych Księży Proboszczów, Administratorów Parafii, 
Kapłanów i Wiernych Kościoła Polskokatolickiego w PRL

Najmilsi w Chrystusie -  Bracia i Siostry!
Rada Synodalna na Sesji w dniu 12 grudnia 1986 r. w 

Warszawie podjęła jednomyślną u c h w a łę  o zwołaniu V III 
Powszechnego Synodu.

Zgodnie z tą u c h w a łą  w imię Trójcy Przenajświętszej, 
Najświętszej Maryi Bogurodzicy -  Matki Chrystusowej, wszy
stkich Świętych Pańskich, a w szczególności św. św. Cyryla i 
Metodego, oraz świętych Patronów Narodu Polskiego dla więk
szej chwały Bożej, dobra naszego świętego Kościoła, na du
chowy i zbawienny pożytek wszystkich Wiernych pozostają
cych z nami w jedności wiary świętej z w o łu je m y  do  W a r 
szaw y  w dniach 27, 28 i 29 kwietnia 1987 roku Powszechny 
Synod Kościoła Polskokatolickiego.

Wspólnie uczyńmy wszystko, aby V III Powszechny Synod 
był dużym wydarzeniem w życiu wewnętrznym i zewnętrz
nym naszego świętego Kościoła w Polsce, nakreślający pro
gram pracy duszpasterskiej, organizacyjno-misyjnej na najbliż
sze lata.

Przewielebnych Księży Dziekanów, Wielebnych Księży 
Proboszczów i Administratorów wszystkich Parafii polskoka- 
tolickich prosimy o przeprowadzenie specjalnych nabożeństw 
i modłów w intencji Synodu oraz zobowiązujemy do zorgani
zowania ogólnoparafialnych zgromadzeń, celem wyboru świec
kich delegatów na Synod.

W związku ze zbliżającym się Synodem serdecznie prosi
my wszystkich Biskupów, Kapłanów i Wiernych Kościoła Pol
skokatolickiego o gorliwe modły do Ducha Sw. w intencji 
Synodu, jak również zachęcamy wszystkich do skrupulatnego 
i nabożnego przygotowania się do tak ważnego wydarzenia w 
życiu naszego świętego Kościoła w Polsce.

Oddani w Bogu

Warszawa, dnia 12.12.1986 R.P.

Biskup Tadeusz R. M ajewski 
Przewodniączy Rady Synodalnej 

Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

Biskup doc. dr hab. W iktor Wysoczański 
Sekretarz Rady Synodalnej 

Sufragan Diecezji Warszawskiej



Regulamin Ogólnopolskiego Synodu 
Kościoła Polskokatolickiego
W arszawa -  Jabłonna -  27-30 .4 .1987

Na podstawie przepisów kan. 52 Podstawowego Prawa Koś
cioła Polskokatolickiego - Rada Synodalna na sesji w dniu 26 
lutego 1987 r. przyjęła i zatwierdziła Regulamin, według któ
rego prowadzone będą obrady V III Ogólnopolskiego Synodu 
od 27 do 30 kwietnia 1987 r.

I. Ustrój Kościoła Polskokatolickiego jest ustrojem syno
dalnym i demokratycznym. W myśl przepisów kan. 5 pkt «a» 
PPKPK: «najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest 
Ogólnopolski Synod...»

II. Zgodnie z przepisami kan. 53 par. 2 PPK PK  człon
kami Synodu są:

a. «wszyscy czynni biskupi i księża»;
b. «wszyscy świeccy członkowie Rady»;
c. «delegaci wybrani na nadzwyczajnych zgromadzeniach».
Pierwszy Biskup może zaprosić na obrady Synodu także

duchownych, którzy z uwagi na swój wiek przeszli na emery
turę.

Kan. 54 PPK PK  stwierdza, iż Ogólnopolski Synod decy
duje w sprawach:

a. wiary, moralności, kultu i dyscypliny kościelnej,
b. organizacyjnych z wyborem lub zatwierdzeniem wy

branych na synodach diecezjalnych biskupów włącznie,
c. gospodarczych.
W myśl przepisów kan. 56 par. l - «  u c h w a ły  Ogólnopol

skiego Synodu są obowiązujące dla całego Kościoła i mu
szą być bezwzględnie wykonane». Par. 2 -  s tw ie rd z a , iż: 
« u c h w a ły  Synodu zapadają zwykłą większością głosów upra
wnionych do głosowania członków Synodu, obecnych na Sesji 
Plenarnej Synodu»:

a. «w kwestii aprobaty uchwał Synodu Diecezjalnego co 
do wyboru biskupa lub wyboru biskupów ordynariuszy i po
mocniczych przez głosowanie tajne»;

b. «w p o z o s ta ły c h  sprawach przez głosowanie jawne».
III . Zgodnie z przepisami kan. 59 par. 1: «na posiedze

niach Synodu mogą być obecni przedstawiciele Urzędu do 
Spraw Wyznań, którym przysługuje prawo zabierania głosu 
poza kolejnością mówców, składania oświadczeń i wniosków. 
Przedstawiciele Urzędu do Spraw Wyznań udziału w głoso
waniu nie biorą».

Par. 2: «Rada Synodalna może zaprosić na obrady Synodu 
gości i obserwatorów, którym Synod może udzielić prawa 
głosu doradczego i praw honorowych».

IV. Rada Synodalna na sesji w dniu 26 lutego 1987 r. na 
stanowisko p rz e w o d n ic z ą c e g o  V III Ogólnopolskiego Syno
du p o w o ła ła :
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1. Biskupa Tadeusza R. Majewskiego 
Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego;

na w ic e p rz e w o d n ic z ą c y c h :
2. Biskupa doc. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego 

Sekretarza Rady Synodalnej;
3. Biskupa Jerzego Szotmillera 

Skarbnika Rady Synodalnej;
4. Biskupa Elekta Wiesława Skołuckiego
5. Ks. Inf. Edwarda Jakubasa -  Członka Rady Synodalnej.
V. Przewodniczący sesji Ogólnopolskiego Synodu udziela 

głosu tym delegatom, którzy zgłosili się do dyskusji na piś
mie, zaznaczając temat w dyskusji. Głos w dyskusji n ie  m oże 
p rz e k ro c z y ć  5 m in u t.

V I. Delegaci Ogólnopolskiego Synodu -  duchowni i świec
cy -są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich sesjach 
Synodu.

VII. Do prezydium Synodu delegatów duchownych i świe
ckich zaprasza przewodniczący.

V III. V III Ogólnopolski Synod prowadzi swoje obrady 
według szczegółowego PROGRAM U zatwierdzonego na sesji 
Rady Synodalnej w Warszawie w dniu 26 lutego 1987 r.

IX. Wszyscy uczestnicy V III Ogólnopolskiego Synodu 
podczas publicznych wystąpień zwracają się w sposób nastę
pujący: «Dostojny Synodzie».

Niniejszy R EG U LA M IN  został zaaprobowany jednogło
śnie przez Radę Synodalną na sesji w Warszawie w dniu 26 lu
tego 1987 r.

Za Prezydium Synodu

1. Przewodniczący Synodu -  Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
Majewski
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Sekretarz Rady Synodalnej



Uchwały VIII Ogólnopolskiego Synodu 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL

1. V III Ogólnopolski Synod jednogłośnie przyjął sprawo
zdanie Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego z dzia
łalności Kościoła w okresie od 15 lipca 1975 r. do 31 grud
nia 1986 r.

2. Synod jednogłośnie przyjął i uchwali! dokument przed
stawiony przez przewodniczącego Komisji Wiary i Ustroju 
Biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodcgo, zatytułowany: Zasady 
Wiary i Usiroju Kościoła Polskokatolickiego.

3. Synod po ożywionej dyskusji przyjął sprawozdanie Ko
misji Młodzieżowej, przedstawione przez przewodniczącego 
tejże Komisji ks. dziek. Eugeniusza Stelmacha. Przedsta
wiony przez Komisję projekt planu pracy będzie przedmio
tem analizy Prezydium Rady Synodalnej i Komisji Młodzie
żowej w trybie roboczym.

4. Synod po zapoznaniu się z podstawowym dokumentem 
Komisji Liturgicznej zatytułowanym «Ogólna Instrukcja Li- 
turgiczna» oraz po zapoznaniu się z ramowym «Porządkiem 
Mszy Świętej» -  przedstawionymi przez przewodniczącego 
Komisji ks. dziek. Tomasza Wojtowicza -  jednogłośnie przyjął 
je jako obowiązujące wszystkich duszpasterzy w całym Koś
ciele Polskokatolickim. Jednocześnie Synod udzielił upraw
nień Radzie Synodalnej, aby na wniosek Komisji Liturgicznej 
został w najbliższym czasie opracowany Kalendarz Liturgi
czny i Liturgiczne Księgi Sakramentów Świętych, szczególnie 
zaś sakramentów Chrztu i Małżeństwa.

5. Synod po zapoznaniu się ze zmianami zaproponowa
nymi do «Podstawowego Prawa Kościoła Polskokatolickiego 
w PRL» przez Biskupa doc. dr. hab. Wiktora Wysoczańskie- 
go, jako przewodniczącego Komisji Prawa, uchwalił -  przy 
trzech głosach wstrzymujących się -  zmiany w PPKP. Jedno
lity tekst Prawa -  po jego przejrzeniu przez Komisję Prawa - 
zostanie przedstawiony ministrowi -  kierownikowi Urzędu do 
Spraw Wyznań do zatwierdzenia, po czym zostanie opubliko
wany w Kwartalniku Teologiczno-Filozoficznym «Posłan- 
nictwo».

6. Synod po wysłuchaniu głosu skarbnika Rady Synodal
nej Ks. Biskupa Jerzego Szotmillera jednogłośnie przyjął spra
wozdanie z działalności finansowej Kościoła w okresie między- 
synodalnym.

7. Synod wysłuchał sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 
przedstawionego przez przewodniczącego tejże Komisji ks. 
dziek. Aleksandra Bielca. Sprawozdanie to po ożywionej dy
skusji zostało przyjęte przez Synod, który zarazem udzielił absolu
torium ustępującym władzom.

8. Synod jednogłośnie wybrał Biskupa Tadeusza R. Majew
skiego Pierwszym Biskupem Kościoła w Polsce i przewodni
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czącym Rady Synodalnej. Jest on jednocześnie Ordynariu
szem Warszawskim.

9. Synod jednogłośnie wybrał Biskupa Wiktora Wysocza- 
ńskiego biskupem koadiutorem warszawskim z prawem następ
stwa i sekretarzem Rady Synodalnej.

10. Synod jednogłośnie wybrał Biskupa Jerzego Szotmil- 
lera skarbnikiem Rady Synodalnej. Pozostaje on jednocześnie 
Ordynariuszem Krakowskim.

11. Synod dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej w nastę
pującym składzie: ks. dziek. Aleksander Bielec -  przewodni
czący, ks. dziek. Jan M. Zieliński -  wiceprzewodniczący, ks. 
dziek. Stanisław Muchewicz -  sekretarz, ks. prob. Jerzy Bia
łas, pani Maria Pamuła i pan Rafał Toroniewicz - członkowie.

12. Synod dokonał wyboru Sądu Kościelnego w następu
jącym składzie: ks. dziek. Tomasz Wojtowicz -  oficjał, ks. 
prob. Bogusław Wołyński -  sekretarz, ks. inf. Józef Sobala, ks. 
kanclerz Czesław Siepetowski, ks. prob. Stanisław Stawo- 
wczyk i ks. dziek. Roman Skrzypczak -  sędziowie.

13. Na wniosek Biskupa prof. dr. Maksymiliana Rodego 
uchwalono, że następny Synod Ogólnopolski odbędzie się 
dopiero za piętnaście lat, tj. w dwutysięcznym drugim roku i 
do tego też roku przedłużono kadencję Pierwszego Biskupa 
Tadeusza R. Majewskiego. Na pierwszej Sesji Rady Synodal
nej, Pierwszy Biskup zaproponował, aby IX Ogólnopolski 
Synod odbył się za 7 lat, tj. w 1994 roku. Rada Synodalna 
wniosek jednomyślnie zaaprobowała.

14. Synod Ogólnopolski w głosowaniu tajnym większością 
2 /3  głosów potwierdził wybór ks. Wiesława Skołuckiego na 
biskupa ordynariusza wrocławskiego dokonany na Synodzie 
Diecezji Wrocławskiej w 1982.

15. Synod Ogólnopolski w głosowaniu tajnym większością 
2 /3  głosów potwierdził wybór ks. Zygmunta Koralewskiego 
na biskupa sufragana wrocławskiego dokonany na Synodzie 
Diecezji Wrocławskiej w 1982 r.

16. Synod wyznaczył termin konsekracji biskupów elek
tów: Wiesława Skołuckiego i Zygmunta Koralewskiego na 
dzień 27 maja 1987 r. we Wrocławiu.

17. Synod wybrał nowy skład Rady Synodalnej.
18. Synod zaaprobował program pracy duszpastersko- 

misyjnej Kościoła na okres międzysynodalny przedstawiony 
przez Pierwszego Biskupa Tadeusza R. Majewskiego.

Warszawa, 29.4.1987 Za Prezydium Synodu

t  doc. dr hab. Wiktor Wysoczański 
Biskup Koadiutor 

Sekretarz Rady Synodalnej



Jabłonna, 29 kwietnia 1987 r.

Jego Ekscelencja
Pan Generał Armii Wojciech Jaruzelski 
Przewodniczący Rady Państwa 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
Warszawa -  Belweder

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Generale!
Biskupi, księża i świeccy delegaci uczestniczący w obradach 

VIII Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego ślą na 
ręce Waszej Ekscelencji wyrazy pozdrowienia oraz najlepszych ży
czeń z okazji zakończenia II wojny światowej i 43 rocznicy wyzwo
lenia Polski Ludowej.

Cała społeczność Kościoła Polskokatolickiego zapewnia Pana 
Generała o swej gotowości obywatelskiego współdziałania w dziele 
utwierdzania siły i bezpieczeństwa Państwa Polskiego oraz o niez
łomnej woli pomnażania Jego wartości moralnych, kulturalnych i 
materialnych.

Kościół Polskokatolicki zawsze był ściśle związany z Narodem 
Polskim, a polskiej racji stanu nigdy niczym nie splamił. Dziękując 
Bogu za tę wierność, zanosimy równocześnie modlitwy przy- 
czynne, aby cały Naród Polski, niezależnie od swych przekonań 
światopoglądowych, był zjednoczony w wysiłkach utwierdzania i 
pomnażania osiągnięć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w kraju i 
na zewnątrz, szczególnie w dziele powszechnego rozbrojenia i utr
walenia idei powszechnego pokoju.

Za Prezydium VIII Ogólnopolskiego Synodu

Jabłonna, 29 kwietnia 1987 r.

Jego Ekscelencja
Pan Minister Prof. Dr Adam Łopatka 
Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań 
w Warszawie

Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego, obradujący 
w dniach od 27 do 29 kwietnia 1987 r. w Warszawie-Jabłonnie, 
przesyła Waszej Ekscelencji gorące pozdrowienia i zapewnia, że 
Kościół Polskokatolicki realizując swe religijne posłannictwo będzie 
również na miarę swoich możliwości jak nalepiej służyć Narodowi 
Polskiemu, Ojczyźnie i sprawie pokoju na świecie.

VIII ogólnopolski Synod poczuwa się do miłego i obywatel
skiego obowiązku złożenia na ręce Waszej Ekscelencji podziękowa
nia dla Władzy Ludowej za niczym nie skrępowane możliwości 
pracy duszpasterskiej naszego Kościoła, szczególnie za pomoc w 
konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych, punkty katechety
czne i możliwość kształcenia przyszłych duchownych w Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej i w Wyższym Seminarium Ducho
wnym.

Za Prezydium VIII Ogólopolskiego Synodu
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Jego Ekscelencja Jabłonna, 29 kwietnia 1987 r.
Pan mgr inż. Jerzy Bolesławski 
Prezydent m. st. Warszawy 
w Warszawie

Już po raz czwarty w wyzwolonej, odbudowanej i bohaterskiej 
Stolicy Polski obraduje Synod Kościoła Polskokatolickiego, a jego 
delegaci przesyłają na ręce Pana Prezydenta gorące pozdrowienia i 
życzenia, aby Stolica naszej Ojczyzny stawała się z każdym rokiem 
piękniejsza, jako symbol jedności Narodu Polskiego i pokoju. W Jej 
odbudowie nie brakowało i nie zabraknie dalszych wysiłków i 
wkładu także wyznawców Kościoła Polskokatolickiego.

Za Prezydium VIII Ogólnopolskiego Synodu



List Pasterski Biskupów 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL

Z Wrocławia, Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry, tak jak 
św. Paweł Apostoł ok. 56 Roku Pańskiego do chrześcijan w 
Koryncie, ślemy pozdrowienia: « Łaska Wam i pokój od Boga, 
Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa» [I Kor. I, 3]. Radujcie 
się razem z nami, bo oto dzisiaj dnia 27 maja 1987 roku dzięki 
Duchowi Świętemu i V III Ogólnopolskiemu Synodowi, który 
odbył swe narady w Warszawie, w dniach 27-30 kwietnia br., 
Kolegium Biskupów naszego Kościoła powiększyło się o 
dwóch właśnie w katedrze wrocławskiej nowo wykonsekrowa- 
nych biskupów: ordynariusza i sufragana diecezji wrocław
skiej. Przeto hierarchia naszego Kościoła liczy obecnie 6 bis
kupów, biskupów katolickich, którzy poprzez posiadaną sukce
sję apostolską, są następcami apostołów.

Pozdrawiając Wielebne Duchowieństwo i Wiernych Koś
cioła Polskokatolickiego słowami Apostoła Pawła, łączymy się 
też z Wami wszystkimi również we wspólnej radości, aby za
świadczyć, że jako chrześcijanie i Polacy obchodziliśmy ze 
czcią 43 rocznicę zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia 
Polski spod okupacji hitlerowskiej -  i składaliśmy nasze dzięk
czynienie Bogu Wszechmogącemu za dar wolności i niepodleg
łości.

Jesteśmy dumni, że jako wierni synowie i córki Kościoła 
Polskokatolickiego, mimo rozlicznych trudności i prześlado
wań, jakie spotkały Kościół Polskokatolicki w okresie między
wojennym -  zachowaliśmy czystą wiarę ewangeliczną, wier
ność doktrynie Kościoła Narodowego i obywatelską twórczą 
lojalność wobec naszych władz państwowych i politycznych -  na
wet wtedy, gdy one były twarde, bezwzględne i stronnicze. 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będzie cześć i chwała 
za to, że dał nam właśnie zrozumienie słów Apostoła: «Każdy 
niechaj będzie poddany władzom wyższym, nie ma bowiem 
władzy, jak tylko od Boga, a te które są, od Boga są ustano
wione» [Rz. 13, 1].

Po doświadczeniach i uciskach w Polsce przedwojennej, po 
koszmarze wojny i okupacji, po cierpieniach w obozach zagła
dy i po walce -  nastąpiło wyzwolenie Ojczyzny. Nastały lata 
odbudowy Kraju, kładzenia fundamentów pod gmach nowej 
Polski -  wymarzonej przez pokolenia, zapowiadanej przez 
Biskupa Franciszka Hodura -  Polski Ludowej, realizującej od 
początków swego powstania ustrój demokratyczny i sprawied
liwość społeczną. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i 
pochodne od niego programy ogólnonarodowe i polityczne na 
przestrzeni 43-lecia powojennego świadczą, że Polska po wie
kach poszukiwań znalazła właściwą i jedynie słuszną drogę 
wiodącą do celu, jakim jest niepodległość, suwerenność, wol
ność i równość.
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Kościół Polskokatolicki, który zawdzięcza Władzy Ludo
wej swą legalizację, możliwość spokojnej i twórczej pracy dla 
dobra swych wyznawców, dla realizacji swych założeń pro- 
gramowo-religijnych i społecznych w społeczeństwie polskim
-  ze szczególną uwagą nie tylko śledzi współczesne wydarze
nia, ale wszelkimi dostępnymi sobie środkami współbuduje Pol
skę, wdrażając swych wiernych w nurt życia obywatelskiego 
ucząc nie tylko słowem i uczuciem, ale także czynnym zaanga
żowaniem się w pracę, miłować Ojczyznę. Zawsze podkreśla
liśmy i podkreślamy, że miłość Ojczyzny łączy się z szacun
kiem do Władzy Państwowej.

Z uczuciem szczególnego zadowolenia pragniemy podk
reślić, że dziękując Bogu za łaski udzielone Narodowi Pol
skiemu w minionym tysiącleciu jego istnienia, zwłaszcza w mi
nionych latach odbudowy Kraju po zniszczeniach II wojny 
światowej, powinniśmy przebłagać Boga za winy nasze. Jako 
chrześcijanie, jako cząstka ludzkości, powinniśmy poczuwać 
się i poczuwamy się do ekspiacji Bogu za przelaną krew braci 
naszych na wszystkich kontynentach świata, która i dziś się 
jeszcze niewinnie przelewa, oraz życie ludzkie, które człowiek 
człowiekowi odbiera w wojnach, jakie wciąż się toczą. Łącznie 
ze Światową Radą Kościołów V Synod Kościoła Polskokato
lickiego, obradujący w Warszawie w dniu 5 lipca 1966 r. po
stanowił ogłosić dzień 5 sierpnia każdego roku dniem poku
ty i przebłagania. Przypominając to postanowienie, prosi
my i polecamy Duchowieństwu naszego Kościoła Polskoka
tolickiego zorganizowanie w najbliższą niedzielę po 5 sierpnia 
specjalnego nabożeństwa pokutnego i wygłoszenia okolicznoś
ciowego kazania. Święto POKUTY wprowadzamy na stałe do 
liturgicznego kalendarza Kościoła Polskokatolickiego. Pro
simy nadto jednak, aby właściwie odczytywane zostały słowa 
Apostoła: «Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszyst
kimi ludźmi pokój miejcie» [Rz. 12, 18].

Obradami V III Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polsko
katolickiego uporządkowaliśmy szereg spraw doktrynalnych, 
wewnętrznych, wybraliśmy biskupów dla diecezji wrocław
skiej, których konsekracja odbyła się właśnie, jak już wyżej 
wspomnieliśmy, w naszej katedrze pw. Św. Marii Magdaleny 
tu we Wrocławiu, zaprogramowaliśmy pracę duszpasterską na 
najbliższe lata ze szczególnym uwzględnieniem wychowania w 
duchu chrześcijańskim naszej młodzieży. Prosimy Was, Bra
cia i Siostry: módlmy się żarliwie do Boga Wszechmogącego i 
prośmy Go, aby raczył wzbudzić w naszym Kościele, w rodzi
nach naszego Kościoła, jak najliczniejsze powołania kapłań
skie. Albowiem za św. Mateuszem Ewangelistą możemy po
wiedzieć: «Zniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 
Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo» [Mt IX, 37].

Z nowym tedy zapałem i nadzieją w Bogu kontynuować 
będziemy pracę dla Kościoła i dla naszej Ojczyzny. Pragniemy
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dalszego wzrostu naszego Kościoła, rozszerzenia Jego wpły
wów na całe wierzące społeczeństwo polskie. W naszej twór
czej pracy będziemy wspólnie ukazywać naszemu społeczeń
stwu polskochrześcijańskie perspektywy, bliższe Ewangelii i 
bliższe sumieniu Polaków.

Nadal pamiętajmy o słowach Apostoła: «Oddajcie przeto 
wszystkim, coście powinni: komu podatek -  podatek; komu cło
-  cło; komu uległość -  uległość; komu cześć -  cześć. Nikomu 
nic nie bądźcie dłużni, jeno abyście się nawzajem miłowali» 
[Rz. 13, 7-8].

Miłujcie więc, Bracia i Siostry, wszystkich, z którymi żyje
cie, szanujcie przekonania każdego, wymaga tego bowiem 
wspólne dobro, zgoda i jedność tak bardzo potrzebne w 
naszym społeczeństwie.

O tej prawdziwej miłości w stosunku do Was, Bracia Kap
łani, i do Was, Wierni, my biskupi także Was zapewniamy. 
Ona nam nakazuje troskę o Was, pamięć, życzliwość i jedność 
w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, którego imieniem Was 
pozdrawiamy i z głębi serca błogosławimy we wszystkich Wa
szych dobrych poczynaniach dla chwały Bożej i pożytku na
szej Ojczyzny.

Biskup Tadeusz R. Majewski
Em. Biskup prof. dr Maksymilian Rode
Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański
Biskup Jerzy Szotmiller
Biskup Wiesław Skołucki
Biskup Zygmunt Koralewski

Wrocław, 27.5.1987



MINI.STUK 
KI U RÓWNIK miZMMI 
DO  SPRAW WYZNAŃ

Warszawa, 1987-05-04

Ekscelencjo,

Z okazji powołania prze2 VIII Ogólnopolski Synod 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL na urząd pierwsze
go biskupa i przewodniczącego Rady Synodalnej, składam 
Waszej Ekscelencji serdeczne gratulacje.

Życzę dalszej owocnej, bogatej w sukcesy pracy 
duszpasterskiej, pomyślnego kierowania sprawami Kościoła 
Polskokatolickiego. Wyrażam przy tym przekonanie, iż 
działalność Waszej Ekscelencji nacechowana,będzie tak 
jak dotąd, patriotyzmem i cennymi inicjatywami społecz
nymi .

Adam Łopatka

Ekscelencja
Pierwszy Hiskup Tadeusz R.MAJEWSKI 
Przewodniczący1Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego w PRL

W a r s z a w a , ul. Szwoleżerów 4



Wystąpienie ministra Adama Łopatki
28.4 .1987

Ekscelencjo, Pierwszy Księże Biskupie Majewski,
Ekscelencje Biskupi, Przewielebni Księża,
Dostojni Państwo!
Pragnę przede wszystkim serdecznie podziękować za zapro

szenie do udziału w obradach V III Ogólnopolskiego Synodu 
Kościoła Polskokatolickiego, najwyższej władzy zwierzchniej i 
prawodawczej w Waszym Kościele. Dziesiejsze Zgromadze
nie jest dobrą okazją do oceny dotychczasowego bogatego 
dorobku polskokatolików; stwarza warunki do refleksji nad 
miejscem Waszego Kościoła w życiu religijnym i społecznym 
współczesnej Polski a nadto skłania do spojrzenia w przy
szłość, do nakreślenia kierunków działania i zadań na najbliż
sze lata.

Obrady Synodu zbiegają się w czasie z 90 rocznicą utwo
rzenia przez emigrantów polskich na wychodźstwie w USA 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. Rocznica ta 
przypomina, że u podstaw aktywności polskokatolików od 
pierwszych chwil leżały wzajemnie się przeplatające pobudki 
teologiczne i patriotyczne, dzięki którym Kościół Wasz, obok 
funkcji religijnych zawsze realizował ważne funkcje narodowe, 
społeczne i kulturalne. Sięgnięcie myślą w przeszłość uwida
cznia również, co szczegółowo przedstawił J. E. bp Tadeusz 
Majewski w jakże wartościowej pracy pt. Biskup Franciszek 
Hodur i jego dzieło , że losy wyznawców skupionych w Waszym 
Kościele były przez lata niezmiernie trudne. Pierwsi wyznawcy 
Kościoła zmagać się musieli z atakami ze strony obconarodo- 
wej hierarchii rzymskokatolickiej. Nie był łatwy również los 
wyznawców Kościoła Narodowego w Polsce międzywojennej, 
kiedy byli oni wystawieni na ataki i szykany ze strony kleru 
rzymskokatolickiego i na własnym przykładzie odczuć mogli 
niedoskonałości i ograniczenia ówczesnej polityki wyznanio
wej państwa. Nie oszczędzał też polskokatolików okres II  woj
ny światowej i hitlerowskiej okupacji.

Na tym tle szczególnie mocno i wyraźnie rysują się bezs
porne, humanistyczne osiągnięcia Polski Ludowej w sferze 
wolności sumienia i wyznania. Ich podstawą są przesłanki soc
jalizmu stawiające na wszechstronny rozwój duchowy i mate
rialny człowieka oraz zaspokojenie jego potrzeb. Znajdują one 
gwarancję w konstytucyjnych zasadach: wolności sumienia i 
wyznania; oddzielenia Kościoła od państwa; równouprawnie
nie Kościołów i związków wyznaniowych oraz wynikającej z 
tych zasad nadrzędności wspólnoty interesu państwowego, 
obywatelskiego nad różnorodnością światopoglądową społe
czeństwa polskiego.

To właśnie realizacja owych zasad stworzyła warunki dla 
legalizacji i niezakłóconej działalności Waszego Kościoła oraz
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pozostałych Kościołów i związków wyznaniowych istniejących 
w Polsce. Po raz pierwszy w dziejach naszego narodu zagwa
rantowana została równość wszystkich obywateli bez względu 
na ich stosunek do religii. Powstały warunki dla wspólnej 
działalności wierzących i niewierzących obywateli w imię 
dobra wspólnego, związanego z suwerennością, bezpieczeń
stwem, rozwojem społeczno-ekonomicznym, naukowym oraz 
kulturalnym państwa i narodu. Taka współpraca jest codzienną 
praktyką od pierwszych lat powojennych.

Przykład stosunków między państwem a Kościołem Pol- 
skokatolickim w naszym kraju ukazuje, że przy zachowaniu 
pełnej samodzielności i tożsamości ideologicznej realne jest też 
współdziałanie społeczne między socjalistycznym państwem a 
Kościołami i związkami wyznaniowymi. Współdziałanie takie 
w sprawach wynikających z polskiej racji stanu stanowi ważną 
możliwość przyspieszenia procesu przezwyciężania trudności 
i umacniania pierwiastków rozwojowych w naszym kraju. Jego 
potrzeba znalazła swoje potwierdzenie w uchwałach X Zjazdu 
PZPR. Mówiono o nim w czasie niedawnego spotkania Woj
ciecha Jaruzelskiego, przewodniczącego Rady Państwa z Za
rządem Polskiej Rady Ekumenicznej.

W tym kontekście z satysfakcją chcę odnotować aktywną 
postawę społeczną duchowieństwa i wiernych Kościoła Pol
skokatolickiego. W pierwszych latach powojennych znalazła 
ona wyraz we włączeniu się w zagospodarowanie Ziem Za
chodnich i Północnych. Dziś przejawia się w czynnej obec
ności w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego; w 
działaniu na rzecz umacniania więzi Polonii z krajem ojczy
stym, w krzewieniu postawy szacunku do pracy, własności spo
łecznej, poszanowania państwa i obowiązującego w nim pra
wa. Ta aktywna, społeczna postawa znajduje też wyraz w 
kontaktach zagranicznych Kościoła Polskokatolickiego, które 
dobrze służą sprawie walki o pokój oraz przyczyniają się do 
kształtowania właściwego obrazu Polski na arenie międzynaro
dowej.

Szanowni Zebrani!
W imieniu Rządu PRL chcę wyrazić uznanie i szacunek 

dla dotychczasowego dorobku Kościoła Polskokatolickiego. 
Niech mi wolno będzie też wyrazić przekonanie, że Wasze 
obrady i wypracowany w ich trakcie program będą dobrze 
służyć idei współdziałania, współpracy oraz integracji społe
czeństwa polskiego wokół nadrzędnych interesów naszej wspól
nej Ojczyzny - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Adam  Łopatka



Młodzież ze Strzyżowie wita uczestników VIII Ogólnopolskiego Synodu
sJa rozpoczęcie Synodu uroczystą Mszę Św. celebrowali: Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
Majewski, Biskup Koadiutor Warszawski Wiktor Wysoczański, Biskup Jerzy Szotmiller
- Ordynariusz Diecezji Krakowskiej



W trzecim dniu obrad uroczystą Mszę Św. w nowo wybudowanym kościele przy ul. 
Modlińskiej 205 w Warszawie celebrował dziek. Tomasz Wojtowicz

Uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Synodu przed frontem kościoła przy ul. Modlińskiej 
205 w Warszawie
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Na zakończenie obrad synodalnych, w czwartym dniu Ogólnopolskiego Synodu, Mszę 
Św. celebrował Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski w asyście biskupów elektów
Pierwszy Biskup dokonuje poświęcenia pamiątkowych krzyży z okazji zakończenia 
Ogólnopolskiego Synodu
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Przysięgę od delegatów VIII Ogólnopolskiego Synodu przyjął Biskup prof. dr Maksymi
lian Rode
Sekretariat Synodu
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Sprawozdanie Komisji Wiary i Ustroju prze
kazuje Biskup prof. dr Maksymilian Rode

Przemawia Ks. doc. dr Edward Bałakier

Referat na temat nowelizacji Podstawowego 
Prawa Kościoła Polskokatolickiego wygłasza 
Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański



Sprawozdanie Komisji Młodzieżowej przedstawił Ks. dziek. Eugeniusz Stelmach 
Sprawozdanie Komisji Liturgicznej przedstawił Ks. dziek. Tomasz Wojtowicz



Głos w dyskusji m.in. zabrała p. Czes
ława Gawińska. Przy stole prezydialnym 
ks. inf. Antoni Pietrzyk i ks. elekt Zyg
munt Koralewski

Sala obrad Synodu. Od lewej: dyr. mgr 
Tadeusz Dusik, dyr. dr Grzegorz Ryd- 
lewski i minister prof. dr Adam Łopatka



I
i

Przemawia delegat z parafii w Kotłowie

Prezydium Synodu i sala obrad



Przemawia ks. doc. dr Edward Bałakier 
Przemawia ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski
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Sprawdzenie mandatów i lisi do głosowania 

Złożenie kart tajnego głosowania



Sala obrad synodalnych

Urna do tajnego głosowania pod ochroną Komisji Mandatowej
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Sprawdzenie wyników tajnego głosowania
Przysięga wybranych i zatwierdzonych przez VIII Ogólnopolski Synod elektów  
Wiesława Skołuckiego i Zygmunta Koralewskiego
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Podziękowanie po prawnym wyborze składają 
biskupi

Braterski uścisk dłoni pomiędzy Pierwszym Bis
kupem i Ordynariuszem Diecezji Wrocławskiej



Konsekracja Biskupów 
dla Diecezji Wrocławskiej
Wrocław -  K atedra Św. M arii Magdaleny 
27  maja 1987 Roku Pańskiego



Biskupi elekci: Zygmunt Koralewski i Wiesław Skołucki w procesji do katedry



Procesja duchowieństwa do katedry
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Procesja duchowieństwa do katedry 

Orkiestra w drodze do katedry
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W katedrze we Wrocławiu. Od lewej: Elekt Zygmunt Koralewski, Biskup doc. dr hab. 
Wiktor Wysoczański, Arcybiskup Utrechtu Antoni Jan Glazemaker, Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski, Biskup prof. dr Maksymilian Rode, Biskup Jerzy Szotmiller i 
Elekt Wiesław Skołucki
Przed głównym ołtarzem: Arcybiskup Utrechtu, Pierwszy Biskup [wygłasza pouczenie 
dla nowo kreowanych elektów],Biskup Maksymilian Rode i ks. prob. Jerzy Białas
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W prezbiterium katedry wrocławskiej. Od lewej: reprezentanci: Kościoła Metodysty 
cznego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Rzymskokatolickiego

Mimo dnia pracy katedrę wypełnili wierni i sympatycy Kościoła Polskokatolickiego
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Modlitwę konsekracyjną odmawiają biskupi konsekratorzy
Litania do Wszystkich Świętych. Leżą krzyżem elekci: Wiesław Skołucki i Zygmunt 
Koralewski
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W prezbiterium katedry duchowieństwo Kościoła Polskokatolickiego 

Elekci: Zygmunt Koralewski i Wiesław Skołucki



M odlitwa konsekracyjna Pierwszego Biskupa i namaszczenie olejem Św. Krzyżma
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Nakładanie rąk na głowy elektów przez głównego konsekratora i współkonsekratorów



Pokój mój daję wam



Ekscelencjo, Wielce Szanowny
Panie Przewodniczący Rady Państwa,
Dostojne Zgromadzenie!
Dziękując Panu Generałowi za udzielenie mi głosu, na 

wstępie pragnę stwierdzić, iż z upoważnienia Zarządu Polskiej 
Rady Ekumenicznej, jako jej sekretarz mam zaszczyt przeka
zać Waszej Ekscelencji w imieniu wszystkich Kościołów Nie- 
rzymskokatolickich zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej -  
wyrazy szacunku oraz słowa podzięki za zaproszenie do Bel
wederu także i zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej. W imieniu wszystkich Wysokich 
Zwierzchności tychże Kościołów zabieram głos.

Jak wiadomo Waszej Ekscelencji, Kościoły Nierzymskoka- 
tolickie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stojące na grun
cie biblijnej zasady jedności chrześcijaństwa i zasad światowe
go ruchu ekumenicznego, nawiązując do polskiej tradycji zjed
noczeniowej, wyrażonej w Zgodzie Sandomierskiej, tworzą Po
lską Radę Ekumeniczną.

Członkami Polskiej Rady Ekumenicznej są:
1) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
2) Kościół Ewangelicko-Augsburski w PRL,
3) Kościół Polskokatolicki w PRL,
4) Kościół Starokatolicki Mariawitów w PRL,
5) Kościół Ewangelicko-Reformowany w PRL,
6) Kościół Metodystyczny w PRL,
7) Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.
W skład Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzi:
a) Chrześcijańska Akademia Teologiczna,
b) Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
c) Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.
Zasadniczym celem Polskiej Rady Ekumenicznej jest du

chowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków pomię
dzy wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi, a w szczegól
ności pomiędzy Kościołami będącymi członkami Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Zasady te realizujemy przez szerzenie 
haseł tolerancji religijnej i wzajemnego poszanowania wśród 
chrześcijan należących do różnych społeczności kościelnych, 
pogłębienie świadomości ekumenicznej, ewangelizacyjnej i 
pokojowej wśród wszystkich Kościołów członkowskich, utrzy
mywanie i pogłębianie stosunków z zagranicznymi radami 
ekumenicznymi oraz światowymi organizacjami wyznanio
wymi i społecznymi o wspólnych lub bliskich Polskiej Radzie 
Ekumenicznej celach.

W stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych autorytatyw
nie stwierdzamy, iż Polska Rada Ekumeniczna nie jest instytu
cją nadrzędną w stosunku do któregokolwiek z Kościołów 
będących jej członkami. Każdy Kościół jest społecznością au
tonomiczną, rządzącą się własnym prawem kościelnym i za
chowuje odrębne doktryny i tradycje. W naszej działalności z 
naciskiem podkreślamy, iż istnieją jednak sprawy nadrzędne,
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wspólne wszystkim społecznościom kościelnym, a mianowi
cie: ekumeniczna dążność do jedności chrześcijaństwa, utrwa
lanie światowego pokoju, pozytywny i lojalny stosunek chrześ
cijan do władz państwowych, poszanowanie i respektowanie 
prawa, realizacja sprawiedliwości społecznej, zwalczanie pa
tologii społecznych, wychowywanie i kształtowanie młodego 
pokolenia, a także obowiązek uczciwej i konstruktywnej pra
cy dla ogólnego dobra. Jest to wspólna platforma działania 
wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume
nicznej. Mimo swej odrębności konfesyjnej, organizacyjnej i 
administracyjnej, swoim zaangażowaniem i właściwą postawą 
Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej przyczy
niły się wielokrotnie do pozytywnego załatwienia żywotnych 
spraw dla Polski, wystarczy tu wspomnieć choćby sprawę gra
nicy na Odrze i Nysie, szeroką pomoc charytatywną w latach 
powojennych, łagodzenie kryzysu gospodarczego ostatnich 
lat, przełamywanie barier nieufności, dążenie do wytwarzania 
atmosfery jedności i zgody narodowej, tzw. pojednania na
rodowego, zapraszania wysokich osobistości ze świata kościel
nego, organizowanie w Kraju zjazdów, konferencji itp. a rów
nocześnie nasze publiczne wystąpienia w światowych zjazdach, 
konferencjach i sympozjach były i są okazją do reprezentowa
nia interesów Polski zawsze i wszędzie zgodnie z polską racją 
stanu.

Ekscelencjo, Panie Generale!
Kościoły Nierzymskokatolickie począwszy od ogłoszenia 

w Chełmie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro
dowego ze wszystkimi patriotami pozytywnie opowiedziały się 
za Demokratyczną Polską w jej nowych granicach. Torowanie 
trudnej drogi i wspieranie Władzy Ludowej nie odbywało się 
bez udziału chrześcijan, oddanych sprzymierzeńców i wier
nych synów Odradzającej się Polski.

Odbudowa zniszczonego kraju, gojenie ran wojennych, 
oddana i konstruktywna praca była i jest nadal zaangażowaną i 
służebną rolą naszych Kościołów. W całym czterdziestoleciu 
dzięki właściwej ocenie, zrozumieniu i pomocy Władz Wyzna
niowych także i Kościoły Nierzymskokatolickie mogły odbu
dować niemal wszystkie obiekty sakralne i wybudować dzie
siątki nowych kościołów i świątyń. Dlatego też i za tę życz
liwość pragniemy Najwyższym Władzom Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej serdecznie podziękować.

Jak zaznaczyłem, Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej utrzymują żywe kontakty ze Światową Radą 
Kościołów, Europejską Konferencją Kościołów, ze Świato
wym Prawosławiem, Federacją Luterańską, Aliansem Kościo
łów Reformowanych, Międzynarodową Konferencją Bisku
pów Starokatolickich Unii Utrechckiej, Generalną Konferen
cją Kościoła Metodystycznego, ze Światowym Aliansem Ko
ścioła Baptystów i z innymi Kościołami Protestanckimi, a 
także bierzemy aktywny udział w pracach Chrześcijańskiej
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Konferencji Pokojowej, aktywnie uczestniczymy w pracach 
Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju oraz w Ruchu 
Pokojowym organizowanym przez Patriarchat Moskiewski.

Tak więc Kościoły Nierzymskokatolickie na miarę swoich 
możliwości czyniły i czynią nadal wszystko, by utrzymywać 
żywe kontakty ogólnoświatowe, mając zawsze na uwadze dob
ro wewnętrzne i zewnętrzne Polski Ludowej. Współpracuje
my z różnymi środowiskami zarówno kościelnymi, społeczny
mi i polonijnymi. Należy tu podkreślić, iż Kościoły zrzeszone 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej są w łączności z ponad sied
miuset milionami chrześcijan w świecie. Ta nasza współpraca 
wypływa z odwiecznego prawa Stwórcy: «miłości Boga i bli
źniego », które stanowi fundament naszej działalności ponad 
wszystkie inne cele.

Ekscelencjo, Panie Generale!
Działalność Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Eku

menicznej w minionym czterdziestoleciu wykazała, iż wspólne 
działanie naszego środowiska wymagało i wymaga pryncypial
nej wiadomości o doktrynie i strukturze każdego z Kościołów. 
Ten braterski stosunek wysokich zwierzchności kościelnych 
nierzymskokatolickich wzmacnia pozycję każdego z Kościo
łów. Jak wiadomo, w Polsce żyje ponad milion siedemset 
tysięcy obywateli polskich wyrosłych i wychowanych poza 
Kościołem Rzymskokatolickim. Przy tej okazji pragniemy 
bardzo serdecznie podziękować Panu Przewodniczącemu Rady 
Państwa i tym wszystkim, którzy w publicznych wystąpie
niach podkreślają istnienie Kościoła Rzymskokatolickiego, 
Kościołów i innych związków wyznaniowych. Jest to nasze 
również autorytatywne potwierdzenie, iż żaden Naród na 
świecie nie jest dziś wyznaniowo czy światopoglądowo jedno
lity. Dla nas Polaków to stwierdzenie i Konstytucją zagwaran
towane równouprawnienie jest znaczeniem wielkiej wagi.

Pragniemy zapewnić Pana Przewodniczącego, iż Kościoły 
zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej w dalszej swojej 
działalności pasterskiej, duszpasterskiej, społecznej i narodo
wej nadal ubogacać pragną nasz wspólny Dom Ojczysty tymi 
darami, któreśmy od Boga wzięli, które wypływają z naszej 
ekumenicznej działalności. W obecnej sytuacji wyznaniowej w 
Polsce z całym zaangażowaniem nauczać będziemy naszych 
wiernych, iż monopolu na chrześcijaństwo nie powinien po
siadać i nie posiada żaden Kościół, a także i to, że w tym Pol
skim Domu Ojczystym było i jest miejsce dla wszystkich 
chrześcijan, dla wszystkich wyznań i tradycji.

Ekscelencjo -  Panie Przewodniczący Rady Państwa!
Jak wyżej zaznaczyłem, Polska Rada Ekumeniczna zrzesza 

różne Kościoły: pierwsze z nich należą do Kościołów o wieko
wych tradycjach i do nich należy Polski Autokefaliczny Koś
ciół Prawosławny, którego prawne uznanie nastąpiło dekretem 
Władz Rzeczypospolitej, podobnie ma się sprawa z Kościo
łami Reformacji -  z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i
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Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Kościół Metody
sty czny został zalegalizowany w roku 1945 przez Tymczasowy 
Rząd Jedności Narodowej. Pozostałe Kościoły uzyskały pra
wne uznanie decyzjami administracyjnymi Ministerstwa Ad
ministracji Publicznej z zaznaczeniem: «iż stosunek Państwa 
do Kościoła czy Kościołów określony zostanie w drodze od
dzielnej ustawy».

Naszym zdaniem, ten od dawna oczekiwany przez nas do- 
kument-ustawa ureguluje podstawy prawne zabezpieczające 
prawidłową działalność także i innych Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a w życiu społecznym 
uchroni naszych wyznawców od spotykanej jeszcze w dalszym 
ciągu «dyskryminacji» obywatelskiej, z jaką spotykają się od 
części rzymskokatolickiego kleru i niektórych rzymskokatoli- 
ków piastujących różne urzędy i funkcje w życiu społecznym, 
jak na przykład w szpitalach, urzędach stopnia wojewódzkie
go, miejskiego, czy gminnego, a nawet przy grzebaniu zmar
łych.

Ekscelencjo -  Szanowny Panie Generale!
Nawiązując do spotkania reprezentantów Polskiej Rady 

Ekumenicznej z Wiceprzewodniczącym Rady Państwa dr. Ka
zimierzem Barcikowskim w dniu 2 listopada 1987 r., a także do 
naszego pisma skierowanego do Kierownika Urzędu do Spraw 
Wyznań -  Pana M inistra dr. Władysława Loranca - Polska 
Rada Ekumeniczna jest żywo zainteresowana w sprawie powo
łania Komisji Wspólnej złożonej z przedstawicieli Rządu PRL 
i Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.

W związku z zapowiadaną u nas od dłuższego czasu możli
wością zawarcia «porozumienia pomiędzy Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Watykanem», jesteśmy przeko
nani, iż układ ten czy porozumienie uwzględni dotychczasowy 
status Kościołów Nierzymskokatolickich, a także znajdzie zabez
pieczający zapis w mającej być znowelizowanej Konstytucji Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Prosimy Pana Przewodniczącego Rady Państwa, aby sto
sunek Władz Państwowych wobec wszystkich Kościołów zos
tał określony w drodze specjalnej ustawy przyznającej jak do
tąd wszelkie równouprawnienie w naszej religijnej działalności.

Dziękuję za uwagę.

f  Tadeusz R. M ajewski 
Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej

Warszawa -  Belweder, 23.3.1988

Przem ówienie w ygłoszone na spotkaniuPrzew odniczącego Rady 
Państwa z Zarządem  Polskiej Rady Ekum enicznej.



[Posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju -  19 lutego 1988 r. 
Sala Kolumnowa Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -  
Warszawa. Propagowanie zasad deklaracji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Zgromadzenie przedstawicieli polskiego ruchu 
pokoju]

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący,
Dostojne Prezydium! Szanowni Zebrani!
Dziękuję Panu prof. dr. H. Kubiakowi — przewodniczące

mu Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju — za powi
tanie reprezentantów Polskiej Rady Ekumenicznej. W kwestii 
formalnej pragnę podkreślić, iż Polska Rada Ekumeniczna zrze
sza następujące Kościoły: Prawosławny, Ewangelicko-Augsbur
ski, Polskokatolicki, Mariawicki, Ewangelicko-Reformowany, 
Metodystyczny i Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.

Do wypowiedzi Szanownych Przedmówców, do poruszo
nych spraw dotyczących «ruchu pokojowego» i deklaracji Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych «o przygotowaniu społe
czeństwa do życia w pokoju» -  pragnę wyrazić swoje myśli w 
przedmiocie poruszonych tutaj spraw.

Jako chrześcijanie -  pokój i to co jest związane z tym po
jęciem, opieramy na wierze, że Bóg dla człowieka jest dawcą 
«radości i szczęścia», bo dla rodzaju ludzkiego stworzył ten 
przepiękny i przebogaty wszechświat i to co się na nim znaj
duje, czego opis zawarty jest w Objawionej Księdze Genesis -  
Rodzaju [1, 1-31]. «I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: 
rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i 
czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad 
ptactwem powietrznym, i nad wszelkimi zwierzętami, które 
się poruszają po ziemi!»... «I spojrzał Bóg na wszystko, co 
uczynił, a było to bardzo dobre» [Ks. Rodz. 1, 28-31].

Chrześcijanom, zgodnie z powyższym obce powinny być: 
zaborczość, niesprawiedliwość, wyrządzanie krzywdy, przy
właszczanie cudzej własności, wyrządzanie cierpienia, godze
nie na życie ludzkie. Chrześcijanin -  w myśl Bożego nakazu -  
to człowiek «miłujący Boga i bliźniego jak siebie samego». «To 
jest pierwsze i najważniejsze przykazanie» -  jak powiedział Je
zus [Mt. 22, 36-38]. To mówi samo za siebie.

Czym jest wojna i co z sobą niesie -  my starsze pokolenie 
znamy z autopsji. Na przestrzeni ostatnich stuleci nie raz 
wyciągały się ku Ojczyźnie naszej, Polsce, ręce zaborców i 
przewalały się przez nasz Kraj nawałnice wojen. Młode pokole
nie urodzone po zakończeniu II wojny światowej problem ten 
zna z historii, z opowiadania starszych, z filmów, czy reportaży 
telewizyjnych. Niestety w świecie nie wygasły zarzewia wojny 
i dzisiaj zostają wzniecane w różnych jego częściach. Ale nam, 
Polakom, żyjącym ponad 40 lat w pokoju wydaje się to takie 
dalekie, czasem obce, nie dotyczące nas osobiście.

Jako chrześcijanie naszą działalnością chcemy nadal ubo
gacać nasz wspólny dom ojczysty tymi darami, któreśmy od 
Boga wzięli, bo się wszyscy czujemy współgospodarzami tego
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Domu, bo ten Dom kochamy, bo on nam wszystkim jest drogi, 
bo jest nasz własny. Monopolu na chrześcijaństwo nie posiadał 
zaiste w tym Domu nikt w ciągu wieków, ani też dziś nie 
posiada żaden Kościół. I za to, że w tym polskim domu ojczy
stym było i jest dość miejsca dla wszystkich chrześcijan, dla 
wszystkich wyznań i tradycji, pragniemy wspólnie w pokornej 
i dziękczynnej modlitwie naszemu Ojcu Świętemu, który jest 
w niebiesiech -  dziękować!

Jedną z podstawowych funkcji Kościoła jest modlitwa. 
Modlimy się o pokój dla naszej Ojczyzny i dla całej ludzkości. 
Trwamy w modlitwie przyczynnej za wszystkich cierpiących, 
skrzywdzonych, osieroconych, zagrożonych, a w szczególny 
sposób za tych, których obecny stan pobudza do gniewu i 
nienawiści. Modlimy się o to, by duch pojedniania przezwycię
żył wrogość i wolę odpłaty. Staramy się swoją modlitwę prze
tłumaczyć na język czynów, czynów miłości bratniej, współ
czucia i pomocy.

Żyjąc rzeczywistością działania pojednania dokonanego w 
Jezusie Chrystusie, nadal prosimy i apelujemy -  niech brat nie 
podnosi ręki przeciwko bratu [2 Kor. 5, 19-20]. Jest to nie
zbywalny warunek ładu moralnego i społecznego w naszym 
kraju i w całym świecie. Ufamy, że nasi Bracia Polacy za gra
nicą podzielą nasze troski i nadzieje i złączą się z nami w 
modlitwie o święty dar życia, o pokój .

„M y chrześcijanie nie mamy innych środków działania jak 
słowo, modlitwa, prośby i czyn miłości bratniej; nigdy zresztą 
wierzącym nie przysługiwały inne środki i dobrze, że nie 
przysługiwały. Ale to wcale nie jest mało. Przeciwnie, jest to 
wiele i za to jesteśmy wdzięczni Bogu.”

Szanowni Zebrani!
Już 1 września 1939 roku na stolicę Polski -  Warszawę -  

padły pierwsze niemieckie bomby. Pamiętamy, jak warszawia
cy spieszyli na Koło, bo tam właśnie na blok 18 przy ul. Obo
zowej w sąsiedztwie Fortu Bema, spadły bomby. Fakt hitle
rowskiej agresji na Polskę był dokonany. Był to początek 
burzenia stolicy Polski. 49 lat temu nasza stolica, Warszawa, 
legła w gruzach. My, rdzenni warszawiacy, nie poznawaliśmy 
jej ulic. Bo nie było Warszawy. Nie było ulic i domów. Jedna 
wielka sterta gruzów znaczyła miejsce, gdzie leżała stolica.

I tak było na całym obszarze Polski. Miasta i wsie leżały w 
gruzach. Sterczały tylko kominy. Dymiące zgliszcza znaczyły 
szlaki przejścia barbarzyńskiego najeźdźcy. Przemysł, choć w 
Polsce międzywojennej nie był potęgą, był zniszczony niemal 
całkowicie. Rolnictwo zdewastowane, skarby kultury znisz
czone lub wywiezione. Gdy się cofniemy myślą wstecz, to 
wówczas stwierdzimy, że podczas I wojny światowej straciło 
życie 10 milionów ludzi, a 20 milionów ludzi zostało kalekami i 
inwalidami. II  wojna światowa była jeszcze większym rozlewi
skiem ludzkiej krwi -  pozbawiła życia 50 milionów istot ludz
kich, a 90 milionów zostało inwalidami.
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U nas w Polsce, chcąc uczcić pamięć ofiar II  wojny świa
towej, winniśmy jednocześnie zapalić 6 milionów 225 tysięcy 
zniczy, bo tylu naszych braci i sióstr straciło życie. Wśród tej 
zastraszającej liczby aż 2 miliony 225 tysięcy polskich dzieci. 
Jak powszechnie wiadomo, w Związku Radzieckim w wojnie 
ojczyźnianej poniosło śmierć aż 20 milionów Rosjan.

«Wojna -  głosi rezolucja I I I  Zgromadzenia Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi z 1961 r. -  jest przestępstwem 
przeciw Bogu, zadaniem więc każdego chrześcijanina jest uczy
nić wszystko, co tylko leży w jego mocy, aby wojnie zapobiec i 
wykluczyć ją...»

Wszystkie Kościoły i cały świat chrześcijański obarczony 
jest tą niezaprzeczalną odpowiedzialnością pode j mo wania dzia
łań dla utrwalenia pokoju w świecie. Polska Rada Ekumenicz
na aktywnie uczestniczy w pracach Chrześcijańskiej Konfe
rencji Pokojowej. W obecnej sytuacji odpowiedzialność za 
pokój wzrasta. My, Polacy, po tragicznych doświadczeniach II 
wojny światowej, mamy uzasadniony niepokój i lęk przed 
niebezpieczeństwem nowych napięć w świecie, które powinno 
się rozwiązywać na drodze międzynarodowych porozumień.

Jako chrześcijanie, jako cząstka ludzkości, mamy także 
obowiązek ekspiacji względem Boga za przelaną krew naszych 
braci, za życie ludzkie, które człowiek człowiekowi odbierał i 
jeszcze odbiera w bratobójczych wojnach i za przekroczenie 
przykazania Bożego «Nie zabijaj». Jako chrześcijanie jesteśmy 
również zobowiązani do wskazania tym, którzy to Boże przy
kazanie naruszyli i naruszają, drogi do zadośćuczynienia za 
popełnione zbrodnie wobec całej ludzkości. Nie wiem, czy 
przy rosnącej sile wyścigu zbrojeń w przypadku nowej pożogi 
wojennej można określić rozmiary nieszczęść? Odpowiedź 
może być tylko jedna: «być, albo nie być», pokojowe istnienie, 
albo zagłada. VI Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów 
zdecydowanie potwierdziło zaangażowanie chrześcijan dla 
sprawiedliwości i pokoju. To wielkie forum chrześcijańskie 
silnie zaakcentowało, iż niesprawiedliwość niweczy Boże dary 
jedności i odpowiedzialności. Gdy narody, grupy i systemy 
podtrzymują siłę decydowania o życiu innych narodów, one 
kochają tę siłę. Niesprawiedliwość psuje możnych i poniża 
słabych. W trudnym okresie w jakim żyjemy usilnie potrze
bujemy nowego, międzynarodowego porządku ekonomicz
nego, w którym siła byłaby udziałem wszystkich.

Niesprawiedliwość silna, stała, uciskająca, prowadzi do 
gwałtów. Zycie współczesne jest zagrożone wojną, wzrostem 
uzbrojenia różnego rodzaju, a zwłaszcza uzbrojenia nuklear
nego. Wiedza, technologia, która tyle mogłaby pomóc by ży
wić, ubierać, zapewnić mieszkania dla wszystkich ludzi -  mogą 
dziś być użyte do zlikwidowania życia na Ziemi.

Zdajemy sobie sprawę, że siły śmierci są mocne, jednak dar 
życia w Chrystusie jest mocniejszy!

Na VI Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Van-
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couver, Helena Caldicott, założycielka ruchu rozbrojenia nuk
learnego, mówiła krótko i ostro na następujący temat. «Wojna 
nuklearna jest pojedynczym i najbardziej palącym problemem 
całej dzisiejszej ludzkiej rodziny. Pozbawia 2/3 dzieci świata 
pokarmu, ubrania i schronienia. Siedemset bilionów dolarów 
wydano w ciągu roku na konwencjonalne i nuklearne uzbroje
nie; bogate narody są handlarzami śmierci i uzbrojenia dla kra
jów Trzeciego Świata.»

Pani Caldicott zwróciła uwagę, że silne mocarstwa osią
gnęły nowy poziom niebezpiecznej konfrontacji i że wielu 
uczonych i mężów stanu przepowiada: «będziemy bardzo 
szczęśliwi, jeżeli przeżyjemy rok 1990 bez wojny nuklearnej».

Dorobkiem VI Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów 
było zdecydowane przeciwstawienie się niebezpieczeństwu 
nuklearnemu. Sekretarz Generalny Philip Potter w swoim wy
stąpieniu m. in. powiedział: «Niektórzy mogą doznać pokusy, 
aby przyjąć postawę rezygnacji, postawę, która sprzyjałaby 
śmiertelnej polityce militarnej. Inni mogą być zniecierpliwieni 
z tego powodu, że nie uczyniliśmy dostatecznie dużo w głosze
niu Ewangelii światu, w pracy dla pokoju i sprawiedliwości, w 
osiągnięciu jedności Kościołów. Jesteśmy wezwani, abyśmy 
twardo trwali w wierze i nie zaprzestaniemy w śmiałym mó
wieniu i działaniu w nadziei i miłości».

Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do odpowiedzialności 
za święty dar życia. Jesteśmy wezwani do aktywnego udziału 
do wszystkich poczynań na rzecz znalezienia właściwej drogi 
prowadzącej do zaistnienia światowego pokoju w aspekcie de
klaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych «o przygotowa
niu społeczeństw do życia w pokoju».

Wielce Szanowni Zebrani!
Z okazji zaplanowanych uroczystości Tysiąclecia Chrztu 

Rusi, które odbędą się w czerwcu br. na terenie Związku Ra
dzieckiego, w dniach od 31 stycznia do 5 lutego br. w Akademii 
Teologicznej w Leningradzie odbyło się Międzynarodowe 
Teologiczne Sympozjum poświęcone tej historycznej rocznicy.

Przed zakończeniem Sympozjum pod pomnikiem Matki 
Ojczyzny złożyliśmy wieniec z białych kwiatów. Złożyliśmy 
hołd ludziom radzieckim, którzy w liczbie pięciuset tysięcy 
zmarli podczas blokady w Leningradzie. Modliliśmy się o wie
czny dla nich pokój, o wieczną dla nich pamięć. W pobliskim 
muzeum wśród wystawionych pamiątek i innych eksponatów
II wojny światowej jest m. in. fotografia jedenastoletniej Tani, 
która na małych kartkach podaje daty śmierci: dziadka, taty i 
mamy. Ta mała dziewczynka zmarła w samotności, jak tysiące 
niewinnych leningradzkich dzieci. Na tym wielkim cmentarzu 
w Leningradzie każdy z przybywających tam otrzyma odpo
wiedź dlaczego Naród Radziecki z całą mocą woła: Nigdy 
Więcej Wojny! Uchrońmy świat przed nuklearną katastrofą! 
Takie jest i nasze wołanie: nigdy więcej wojny.

Dziękuję za uwagę.
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Pokój fundamentem 
realizacji praw dziecka
Głos w dyskusji -  Biskupa Tadeusza R. Majewskiego 
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego 
i Sekretarza Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowne Prezydium, Panie i Panowie,
Dostojne Zgromadzenie!

Dziękując za udzielenie mi głosu, pragnę stwierdzić, iż so
lidaryzując się z wystąpieniem Pana Ministra Profesora Dok
tora Adama Łopatki, który przedstawił grozę niebezpieczeń
stwa nuklearnego oraz podał realne możliwości pokojowego 
roztrzygnięcia obecnej sytuacji na świecie drogą rokowań 
zmierzających do urzeczywistnienia konkretnych kroków roz
brojeniowych, łącznie z zakazem użycia jakiejkolwiek broni 
masowej zagłady, a także w swoich wywodach uzasadnił, iż 
tylko pokój może stać się: «fundamentem realizacji praw 
dzi'ecka» -  jako Polak i katolicki biskup z potrzeby serca i 
obowiązku chcę podzielić się z Państwem moimi uwagami i 
przedstawić mój punkt widzenia oparty na kanwie wygłoszo
nego referatu.

Na Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w 1984 
roku w Vancouver anglikański biskup T utu -  laureat pokojo
wej nagrody Nobla -  z wielkim zaagażowaniem m. in. mówiło 
dzieciach, które w krajach afrykańskich z głodu jedzą mokry 
papier gazetowy. Dzięki temu uświadomiliśmy sobie, że nie
którzy z nas żyją we względnym luksusie i zbytku, podczas gdy 
inni pochodzą z regionów, w których miliony egzystują na 
pograniczu śmierci głodowej.

Z jednej strony rabuje się twory Boże, aby stworzyć dla 
niewielu nadmiar dóbr; z drugiej zaś strony ubóstwo zagraża w 
wielu miejscach przetrwaniem życia i powoduje pogłębienie 
problemów związanych z przyrostem ludności. Niedostatek i 
ucisk zmuszają niektórych do walk wyzwoleńczych. Trwoni 
się bogactwo naturalne na prowadzenia wojen. Handel bronią i 
przyspieszony wyścig zbrojeń między Wschodem a Zachodem 
powodują wzrost napięć; wszystko to wystawia nie tylko na 
pośmiewisko sprawę bezpieczeństwa, ale grozi zagładą nukle
arną wszelkiego życia na ziemi.

20 stycznia br. -  w rocznicę zamordowania pastora M ar
tina Luthera Kinga -  byliśmy w duchowej łączności z tymi, 
którzy czcili jego pamięć. Z tych także względów do dnia 
dzisiejszego nie mogę zapomnieć VI-Zgromadzenia Świato
wej Rady Kościołów w Vancouver w Kanadzie. Do tej pory 
słyszę apel kobiety -  Amerykanki, żony zamordowanego w 
Stanach Zjednoczonych A. P. pastora M artina Luthera Kinga. 
Wdowa po zamordowanym, z trybuny VI Zgromadzenia w swo
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im wystąpieniu mówiła o nędzy, chorobach, głodzie i śmierci 
milionów dzieci. Jako matka i chrześcijanka mówiła o prawie 
Bożym, o przykazaniu Bożym, które nakazuje: «nie zabijaj». 
W swoim odważnym i zdecydowanym wystąpieniu zwróciła 
uwagę, iż kosztem głodujących, chorych i nieszczęśliwych 
dzieci astronomiczne wprost kwoty wykorzystywane są na 
wytwarzanie coraz straszniejszej broni.

Muszę przyznać, że nadal jestem pod urokiem wspaniałego 
i rzeczowego wystąpienia pani King. Widzę reakcję Zgroma
dzenia, widzę salę wypełnioną kilkoma tysiącami mężczyzn i 
kobiet z całego świata, powstanie uczestników i ten niemil
knący wprost aplauz dla kobiety, matki walczącej o słuszne i 
należne prawa do życia i szczęścia bezbronnych dzieci. Pani 
King mówiła prawdę. Jej wystąpienie oparte było na nieza
przeczalnych faktach.

Z nieprawdopodobną nędzą i głodem spotkałem się bez
pośrednio podczas mojego trzytygodniowego pobytu w Kenii 
w Nairobi w roku 1975. Widziałem tam setki biednych, głod
nych, opuszczonych przez rodziców dzieci. Są to dzieci ulicy, 
chore, kalekie dzieci, którymi się nikt nie opiekuje. W poszu
kiwaniu pożywienia przeszukują one śmietniki obok restaura
cji, żeby znaleźć chociaż resztki pożywienia, pozostałe ze sto
łów ludzi zamożnych. Śpią pod gołym niebem, a jedynym ich 
okryciem podczas zimnych nocy są gazety; czasem grzeją się 
przy ognisku.

Po trzytygodniowym pobycie w Nairobi wracałem do Pol
ski. W mojej pamięci pozostał na długo obraz biednych, opu
szczonych, afrykańskich dzieci...

Panie Przewodniczący, Wielce Szanowni Zebrani!
Powszechnie wiadomo, że na świecie żyje ponad miliard 

dzieci, a dla połowy z nich brakuje żywności, opieki i szkoły. 
Szczególnie w tych rejonach świata, gdzie toczy się wojna, 
gdzie instnieje dyskryminacja rasowa, gdzie zerwane są więzi 
rodzinne, tam właśnie dzieci stają się w pierwszej kolejności 
ofiarami.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest oficjalny raport 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, z którego dowiadujemy 
się, że ponad 52 miliony dzieci poniżej 15 lat musi zarabiać na 
własne utrzymanie i życie.

Z opublikowanego w Genewie sprawozdania wynika, że 42 
miliony niepełnoletnich pracuje bezpłatnie za bardzo skromne 
wyżywienia, natomiast 10 milionów zatrudniowych jest w rol
nictwie, otrzymując niskie wynagrodzenie. W niektórych kra
jach Azji, gdzie dzieci, a zwłaszcza dziewczęta, stanowią zna
czną część siły roboczej, pracuje 36 milionów niepełnoletnich.

Już w IV wieku pouczano chrześcijan [św. Ambroży], że 
Ziemia została stworzona dla wszystkich. Natura nie chce znać 
bogatych, gdyż rodzi tylko biednych. Ogólnie rzecz biorąc, 
należy pamiętać, że nikt nie daje swojej własności biednemu, 
potrzebującemu i głodnemu, ale oddaje mu tylko jego należną
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część, ponieważ w wielu przypadkach bezprawnie przywłasz
czono sobie wspólną własność, przekazaną nie dla jednostek, 
lecz dla wszystkich bez wyjątku ludzi.

Panie Przewodniczący, Wielce Szanowni Zebrani!
Druga wojna światowa przyniosła ze sobą gehennę i śmierć 

13 milionów dzieci, a w tym 2 miliony 225 tysięcy dzieci 
polskich. W katastrofalnej wprost sytuacji żywnościowej, jaka 
istnieje w różnych częściach świata, gdy miliony niepełnolet
nich dzieci pracuje bezpłatnie za bardzo skromne wyżywienie, 
a każdego dnia tysiące z nich umiera z głodu -  wiadomość o 
zwiększaniu arsenałów różnego rodzaju broni nuklearnej, a 
zwłaszcza neutronowej, rakiet balistycznych, bombowców itp. 
broni masowej zagłady -  napawa nas wszystkich lękiem i prze
rażeniem. Jest wielkim bluźnierstwem, że co minutę wydaje 
się na zbrojenia jeden milion trzysta tysięcy dolarów, podczas 
gdy w tym czasie, to znaczy co minutę, umiera z głodu na 
całym świecie 30 dzieci.

Wzrastający system wyścigu zbrojeń jest wezwaniem, na
kazem, aby nie dopuszczać do przygotowywanej potwornej 
zbrodni wobec świata i całej ludzkości przez powstrzymanie 
groźby wybuchu nowej wojny światowej z jej katastrofalnymi 
skutkami dla całej ludzkości. Dlatego troska o realne istnienie 
świata jest nakazem dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
pragną przyczynić się do zaistnienia w świecie pokoju.

Jak wiadomo, w Parku Pokoju w Hiroszimie umieszczony 
został napis: «Spijcie w pokoju, to już się nigdy więcej nie 
zdarzy,». Słowa te są jakby powszechnym ślubowaniem ca
łej ludzkości, że już nigdy nie użyje broni jądrowej. Ale to 
ślubowanie ma dziś bardzo nadwątlone podstawy. Chcieliby
śmy bowiem widzieć spełnienie tych ślubów nie w doskonale
niu i mnożeniu środków masowej zagłady, szczególnie broni 
nuklearnych, nie w ewentualnym rozszerzeniu scenariusza 
wojny na przestrzeń kosmiczną, ale raczej chcielibyśmy speł
nienia tych ślubów na drodze rozbrojenia, likwidacji arsena
łów broni jądrowej, zakazu jej produkcji, rozprzestrzeniania i 
stosowania, na drodze zabronienia wojny przez prawo mię
dzynarodowe. Inaczej należy się obawiać, że przyrzeczenie wy
ryte na pomniku ofiar Hiroszimy może nie być dotrzymane...

Skonstruowanie bomby atomowej i rozwój technik woj
skowych dowodzi niezwykłego potencjału umysłowego uczo
nych, zwłaszcza fizyków i techników. Przed czterdziestu laty 
odpowiedzieli oni na wyzwanie i dali w ręce wojskowych i po
lityków bombę atomową. Wyzwania naszej zagrożonej epo
ki są inne. Na konferencji Okrągłego Stołu, która zebrała się 
w roku ubiegłym w Moskwie, przedstawiciel buddystów z 
Nepalu opat dr Amritananda zapytał, dlaczego uczeni nie 
skonstruują bomby, która by po zrzuceniu wywołała wzaje
mną życzliwość i dobroć, zgodę i miłość, zadowolenie i szczęś
liwość? Skoro umysł ludzki potrafił zbudować bombę ni
szczącą i zabijającą, dlaczego nie miałby być zdolny do
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wymyślenia i skonstruowania czegoś, co byłoby jej całkowitym 
przeciwieństwem? W tym pozornie naiwnym pytaniu odbiła 
się głęboka mądrość, a także dobra wiara w potencjał umysłu 
ludzkiego. Jednocześnie pytanie to zawiera w sobie mądrą i 
słuszną odpowiedź na istotne problemy naszego czasu. Rady
kalnej zmiany obecnej groźnej i niepewnej sytuacji należy 
szukać przez człowieka i w człowieku. Myślę, że ta mądrość 
innej, obcej nam religii, głęboko odpowiada chrześcijańskiej 
koncepcji człowieka i społeczeństwa. Zażegnanie niebezpie
czeństwa stworzonego przez człowieka, właśnie przez samego 
człowieka, przez jego przemianę, przez przewrót w myśleniu i 
odnowę moralną.

Działanie w służbie pokoju i sprawiedliwości ma swoją ce
nę, wymaga ofiar i kosztów. Nie chodzi tu tylko o koszty ma
terialne różnych programów pomocy, ale o straty moralne.

Najnowsze prognozy dotyczące wojny nuklearnej, wypra
cowane przez geofizyków i klimatologów, ukazują perspek
tywy w «Dzień później» [The Day After] dla tych, co ewen
tualnie przeżyją ów apokaliptyczny moment. Są to perspekty
wy obumierania i śmierci w wyniku tzw. zimy nuklearnej i 
ukazują kompletną bezradność człowieka w zniszczonym, zde- 
generowanym środowisku. Badania ekologiczne już obecnie 
wskazują na poważne zagrożenia i degradację środowiska w 
związku z niekontrolowanym rozwojem przemysłu i zlekcewa
żeniem wskazań sozologicznych. Ale to, co zapowiadają prog
nozy dotyczące wojny nuklearnej, stanowi wprost mord na 
środowisku. Ocalenie świata jako miejsca życia przyszłych 
pokoleń jest tematem także teologicznym. Zachować ten świat, 
ocalić środowisko, dalej, nie tylko je uratować, ale czynić 
wszystko i podtrzymywać każdą inicjatywę, będącą uczciwym 
dążeniem do obustronnej, proporcjonalej i dającej się kontro
lować redukcji zbrojeń. Więcej jeszcze, postawić przed  światem  
ostateczny cel w postaci wyeliminowania wszelkiej nuklearnej i 
biochemicznej broni masowej zagłady, a więc do całkowitego 
zniszczenia przez wszystkie kraje świata wszystkich bomb 
atomowych, wodorowych, broni biochemicznej, broni lasero
wej i wszelkiej innej broni zagłady.

Panie Przewodniczący, Drodzy Przyjaciele!
Zechciejmy uczynić wszystko, co tylko jest i będzie w na

szej mocy, aby dzieci w całym świecie żyły i rozwijały się w po
koju, bez lęku przed wojną, nędzą i głodem.

Uczyńmy wszystko, aby w Karcie Praw Dziecka jeszcze 
bardziej były podkreślone i realnie wyeksponowane prawa i 
obrona dziecka, a w pierwszej kolejności chleb dla głodnych 
dzieci, pożywienie, opieka lekarska, oświata i wychowanie dzie
ci przez własnych rodziców.

Warunkiem jednak wszystkich realnych poczynań i dzia
łań jest pokój ,  bo tylko pokój  jest rzeczywiście «fundamen- 
tem realizacji praw dziecka», co w swoim referacie przedstawił 
przekonywująco pan prof. Adam Łopatka.
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Panie Przewodniczący, Wielce Szanowni Zebrani!
My, uczestnicy Międzynarodowego Spotkania Przyjaciół 

Dzieci w Warszawie, zdajemy sobie sprawę, że nie posiadamy 
żadnej władzy wykonawczej, lecz możemy i musimy apelować 
do sumień ludzkich. Jednak jesteśmy przekonani, że mamy 
pełne prawo i obowiązek demonstrowania i śmiałego świad
czenia, że jesteśmy także odpowiedzialni za jutro świata, za 
jutro przyszłych pokoleń, za jutro wszystkich dzieci.

Pokój dla rodzaju ludzkiego to treść, która winna być 
przedmiotem naszych publicznych wystąpień. Zechciejmy 
wspólnie wykorzystywać nasze pozycje społeczne, nasz talent 
do przekazywania naszego uzasadnionego niepokoju o zacho
wanie życia w nadziei, że to winno połączyć wszystkich ludzi 
do twórczego i ochoczego przedsięwzięcia, jakim jest budowa
nie pokoju. Nasza ufność na pozytywne wyniki podtrzymuje 
świadomość, że wielcy politycy muszą się liczyć z ruchem an
tywojennym, który ogarnia już cały świat.

Dlatego właśnie z Warszawy, z bohaterskiej stolicy Polski, 
która legła w gruzach II wojny światowej, a która jak Feniks ze 
zgliszcz i popiołów powstała do nowego życia, z w r ó ć m y  się 
z apelem do supermocarstw o walkę wobec wspólnego wroga, 
naszym bowiem wspólnym wrogiem jest dziś wisząca nad na
mi groźba zagłady nuklearnej.

Czy to zbyt wiele posiadać pewność i nadzieję, że zdołamy 
zjednoczyć się w zaangażowaniu s o j u s z u  p r z e c i w k o  w r o 
gowi ,  który grozi nam zniszczeniem?

Dlatego przeciwstawiamy się maleńkiej grupie ludzi, ludzi 
szalonych, żądnych władzy nad światem, a nie zdających sobie 
sprawy z tego, że w wypadku rozpętanej przez nich apokalip
tycznej wojny nuklearnej oni też legną razem z miliardami 
ludzi na cmentarzu naszego globu.

Dlatego zwracamy się do narodów świata o usunięcie 
śmiertelnego zagrożenia, na drodze zabronienia wojny przez 
prawo międzynarodowe, przez zawarcie układu pokojowego 
zaaprobowanego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na
rodów Zjednoczonych, aby uratować święty dar życia przed 
katastrofą nuklearną...

Wszystko to co powiedziałem mieści się w odnośnych tek
stach Nowego Testamentu, ale jest także zgodne z Jego du
chem i klimatem, a zwłaszcza z Dziełem i nauczaniem Jezusa 
Chrystusa, którego jestem sługą.

Dziękuję, Panie Przewodniczący.



Peace -  The Foundation for Realization 
of the Rights of the Child

Voice in the Discussion -  Bishop Tadeusz R. Majewski
Head of the Polish Catholic Church
M ember of the Board of the Polish Ecumenical Council

Your E^cellency, Mr. Chairmen,
Gentlemen, Presiding Officers,
Ladies and Gentlemen!
Thank you for allowing me to address the meeting. At first, 

I wish to state that I solidarize with the pronouncement of 
Minister Professor Adam Łopatka, who presented the grim- 
ness of nuclear danger and showed real possibilities of peaceful 
settlement of the present situation in the world through nego- 
tiations aiming at realization of concrete disarmament steps 
which include interdiction of the use of all mass extermination 
weapon. In his exposition Minister A. Łopatka also proved 
that only peace may become «the foundation for the realiza
tion of the rights of the child».

As a Pole and catholic bishop, let me now impart -  as in 
heart and duty bound -  my opinion to you and present my 
point of view based on the groundwork of presented report.

During the 1984 Assembly of the World Council of Chur- 
ches in Vancouver an Anglican Bishop Tutu spoke with great 
committal about children from African countries who eat wet 
newspapers not to die of starvation. We have become aware of 
the fact that some of us live in comparative luxury and comfort 
while others come from places where millions of human beings 
live on the verge of starvation. On one hand, G od’s creatures 
are being robbed to produce an excess of goods for minority 
and on the other hand -  poverty threatens life in many places 
and makes the problem related with increase of the population 
harder. Indigence and oppression force some into war of li- 
beration. Resources are wasted for the purpose of waging wars. 
Weapon traffic and accelerated armament race between the 
East and the West cause the growth of tension; all of these hołd 
the problem of security up to ridicule and treaten with nuclear 
extermination of all life on earth.

On January 20,1986, on the anniversary of death of pastor 
Martin Luther King we were in communion with those who 
keep alive his memory. Also for those reasons I can’t forget the 
Sixth Assembly of the World Council of Churches which met 
in Vancouver, Canada. I still hear the appeal of a woman, an 
American -  the wife of pastor M artin Luther King murdered 
in the United States of America. The widów of the victim of 
assassination tum ed to President Ronald Reagan with a pro
test from the tribune of the Sixth Assembly. In her speech she 
spoke of poverty, diseases, hunger and death of millions of
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children. As a mother and a Christian -  she spoke about the 
law of God, about G od’s commandment which orders «do not 
kill». In her brave and emphatic pronouncement she pointed 
out that at the cost of hungry, sick and unhappy children sim- 
ply astronomical amounts of money are used for the produc- 
tion of more and more dangerous weapon. «Stop, M r Pre- 
sident, taking the bread away from our children, and don’t ig- 
nore our protests;...»

I must admit that Mrs. King’s excellent and objective pro
nouncement has made a great impression on me. I still 
remember the reaction of the Congregation; I see a great hall 
filled with a few thousands of men and women from all over 
the world and then I see the partipants of the Congregation 
rising and hear that simply unending applause for the woman 
and mother fighting for just and due rights of defenceless 
children -  the rights to live and be happy. Mrs. King told the 
truth. Her speech was based on undeniable facts.

During my three-week stay in Nairobi, Kenya, in 1975 I 
witnessed poverty and hunger. I saw there hundreds of poor 
and hungry children forsaken by their parents. They were chil
dren of the Street, sick and crippled, having no one to take care 
of them. In search of food they ransacked dust-bins near 
restaurants to find just rests of food left over from the table of 
rich people. They slept under the sky and newspapers were 
their only cover during cold nights; sometimes they warmed 
themselves by the fire.

After the three-week stay in Nairobi I came back to Poland 
but the picture of poor, forsaken, African children has remai- 
ned in my memory...

Air. Chairman, Ladies and Gentlemen!
It is well known that there lives over a milliard of children 

in the world and that half of them is deprived of food, care and 
education. Especially in those parts of the world where wars 
are waged, where racial discrimination exists, where family 
links are broken -  just where first of all children become vic- 
tims.

An official report of the International Labour Organiza- 
tion is the proof of the above described situation. We learn 
from it that over 52 millions of children below the age of 15 
must earn their livings. In this account published in Geneva it 
is clearly stated that 42 millions of the under aged work unpaid 
for only very meagre food while 10 millions of others are 
engaged in agriculture and they are paid very Iow salary. In 
some countries of Asia, where children, and especially girls, 
form a considerable part of man power 36 millions of the under 
aged have to work.

Already in the IVth century Christians were taught [St. 
Ambrose] that earth was created for everybody. Naturę 
doesn’t want to know the rich because they bear only the poor. 
In generał, we should remember that nobody gives his part to
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the poor, needy and hungry but gives them only their due part 
because in many cases common property has been appropria- 
ted by some -  the property which was given not to individuals 
but to all the people without exception.

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen!
The Second World War brought about gehenna and death 

of 13 millions of children and among them 2 millions and 225 
thousands of Polish children. In catastrophic food situation 
which prevail in different parts of the world where millions of 
children work unpaid for only meagre food and where thou
sands of children die of starvation every day -  information 
about the increase in arsenals of different types of nuclear 
weapon, ballistic rockets, bombers and other mass extermina- 
tion weapons fills us with terror and dread. It is a great bla- 
sphemy that one million and three hundred thousand dollars 
is spend every minutę on armaments while at the same time 
every minutę 30 children die of starvation in the world.

Growing system of armaments race is a cali, an order to 
prevent horrible crime which is being prepared against the 
world and humanity by suppressing the threat of the outbreak 
of a new world war with all its conseąuences catastrophic for 
the human race. Therefore, care for real existance of the world 
is an order for all goodwill people who want peace to prevail in 
the world.

As we all know, there is the following inscription in the 
Park of Peace in Hiroshima: «Rest in peace, this will never 
happen again». These words are like an universal oath of all the 
people in the world never to use nuclear weapon. But today 
this oath lies on very weakened foundation. We would like to 
see fulfilment of this solemn promise neither in improvement 
and increase of mass extermination resources, especially nuc
lear weapon, nor in eventual spread of war scenario over outer 
space but in disarmament, liąuidation of nuclear weapon arse
nals, prohibition of production, expansion and usage of nuc
lear weapon with the help of international law aiming towards 
the suppression of war. Otherwise we should worry whether 
the plighted word engraved on the monument to Hiroshima 
victims will be kept...

Construction of an atomie bomb and development of mili- 
tary technology prove extreme potential of mind of scientists, 
especially physicists and technicians. Forty years ago they ac- 
cepted a challenge of military men and politicians and gave 
them an atomie bomb.

Challenges of our threatened epoch are different. At the 
Round Table conference which met in Moscow last year Dr. 
Amritananda, a representative of the buddhists from Nepal, 
asked why scientists wouldn’t construct a bomb which would
-  after being dropped -  spread mutual kindness and goodness, 
harmony and love, satisfaction and happiness among people. 
If  human mind constructed a destructive and killing bomb
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why couldn’t it invent and construct something which would 
be totally different from the bomb. This seemingly naive que- 
stion reflects great wisdom as well as trust in the potential of 
human mind. At the same time, the ąuestion contains in itself 
a wise and right answer to important problems of our times. 
Radical change of the present threatening and unsettled situa- 
tion should be sought by man and in man himself. I think, that 
wisdom of this different, unfamiliar to us religion satisfies 
Christian conception of man and society; prevention of the 
danger created by man -  just by man himself, through his 
alternation, through radical change of his way of thinking and 
through morał revival.

Service to peace and justice has its value and it demands 
sacrifices and expenses. It is the ąuestion of not only materiał 
costs of different assistance programmes but morał costs.

Most recent forecasts concerning nuclear war, worked out 
by geophysicists and climatologists, show in «The Day After» 
prospects for those who will eventually live through that criti- 
cal moment. These are prospects of necrosis and death in 
result of so called nuclear winter. Furtherm ore, they picture 
total helplessness of man in destroyed and degraded environ- 
ment. Already today ecological research points out serious me- 
nace and degradation of environment due to uncontrolled de- 
velopment of industry and underestimation of teachings of 
environmental science. But that which is forecasted in relation 
to nuclear war can only be called a murder of environment. 
Salvation of the world -  of the place where futurę generations 
will live is also a theological subject; to save this world and 
environment and, further on, not only to save it but to do all 
that is possible and to uphold every initiative which is a true 
trend towards mutual, proportional and controllable arma- 
ment reduction; still more, to set before the world the finał 
purpose which would be elimination of all nuclear and bio- 
chemical mass extermination weapon, i. e. total destruction by 
all the countries in the world of all atomie bombs, hydrogen 
bombs, biochemical weapon, laser weapon and any other ex- 
termination weapon.

Mr. Chairman!
L et’s do all that is possible to have children in the world 

live and develop in peace, without fear of war, poverty and 
hunger. L et’s do everything to emphasize stronger and expose 
truły the rights and protection of the child found in the Char
ter of the Rights of the Child, i.e., in the first place, bread for 
hungry children, nutrition, medical care, education and up- 
bringing of children by their own parents.

However, all these real activities and workings may be 
carried out only on the condition of p e a c e , because only 
p e a c e  is truły «the foundation for realization of the rights of 
the child», as Prof. Adam Łopatka reasoned it in his pronoun- 
cement.
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Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,
We, participants of the International Meeting of Child- 

ren’s Friends in Warsaw, are aware of having no executive 
power; however, we may and have to appeal to human cons- 
cience. Moreover, we are certain that we have fuli rights and 
duty to show and boldly testify that we are also responsible for 
the futurę of the world, for tomorrow of the coming genera- 
tions, of all the children.

Peace for human kind -  this is the theme which should be 
the subject of our public pronouncements. Let’s use our social 
positions and abilities to impart to others our justifiable an- 
xiety about maintenance of life in hope that it should unitę all 
people in creative and eager undertaking, i.e. in making peace. 
Our confidence in positive results is sustained by the belief 
that great politicians must reckon with anti-war movement 
which spreads all over the world.

Therefore, just from Warsaw, the heroic capital of Poland, 
which fell into ruin of the II World War and which has -  like 
Phenix -  arisen to new life, l e t ’s m ake an  a p p e a l to super 
-world-powers for fight against the common enemy which is 
the danger of nuclear extermination impending over us today.

Conviction and hope that we shall menage to unitę in an 
a l l ia n c e  a g a in s t  th e  en em y  which threatens us with des- 
truction -  is that too much?

Therefore, we oppose to a tiny group of people -  madmen, 
greedy of power over the world, who are not aware of the fact 
that if they unleash an apocalyptic nuclear war they will lie 
together with milliards of people in the cemetery of our terres- 
trial globe, too.

Therefore, we appeal to all nations in the world to elimi- 
nate threats of death on the way of suppressing war with the 
help of International law, through negotiating a treaty of peace 
approved by the United Nations General Assembly in order to 
save the holy gift of life from nuclear catastrophe.

Thank you, Mr. Chairman.

Warsaw, February 18, 1988 Bishop Tadeusz R. M ajewski
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Konferencja Pokojowa 
w Nadarzynie została 
poprzedzona nabożeństwem 
ekumenicznym w Warszawie

Uczestnicy Konferencji 
Pokojowej w Moskwie
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Prezydent Kenii -  Keniata 
w rozmowie z Biskupem 

Tadeuszem R. Majewskim. 
Od lewej: Ks. prof. dr J. Klinger 

i Biskup Janusz Narzyński

Uczestnicy Konferencji 
Pokojowej obradującej 

w Warszawie, na spotkaniu 
wPalacu w Wilanowie

Uczestnicy Konferencji 
Pokojowej w Nadarzynie. 

Przemawia Biskup Tadeusz R.
Majewski



Matka Teresa

Oddział Dializ Szpitala Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu. Trzy aparaty i części 
zamienne sztucznej nerki firmy «Gambro» 
przekazane w darze przez ks. sen. Donalda 
Malinowskiego
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Biskup Tadeusz R. 
Majewski wita się 

z chorymi dziećmi

Szpital Centrum Zdrowia 
Dziecka. Od lewej: 

Prof. dr Adam Jelonek, 
Dyr. Tadeusz Dusik, 

Biskup Tadeusz R. 
Majewski i chora 

dziewczynka na Oddziale 
Dializ
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Biskup Tadeusz R. Majewski wita się 
z Piotrusiem. Od strony lewej: prof. dr 
Adam Jelonek i p. Fred Szlapiński

Oddział Dializ w Centrum Zdrowia 
Dziecka
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Apel Pierwszego Biskupa
o ofiary na Szpital 

Centrum Zdrowia Dziecka

Dary dla szpitali
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Działalność ekumeniczna



«Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem» [II Kor. 5,17]

Ekscelencjo, Dostojny Księże Biskupie,
Przewielebne Duchowieństwo,
Wielebne Siostry Zakonne,
Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
«Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa 

Chrystusa».
Słowem Apostolskim w tym Domu Bożym pozdrawiam w 

imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej wszystkich zgromadzo
nych na centralnym nabożeństwie ekumenicznym Kościoła 
Rzymskokatolickiego.

Każdego roku w dniach od 18 do 25 stycznia cały świat 
chrześcijański uroczyście obchodzi Tydzień Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan. Z tej okazji pragnę podziękować Ośrodkowi 
dla Spraw Jedności Chrześcijan przy Kurii Metropolitalnej 
Kościoła Rzymskokatolickiego za zaproszenie biskupa Koś
cioła Polskokatolickiego i reprezentanta Polskiej Rady Eku
menicznej do wygłoszenia Słowa Bożego na dzisiejszym nabo
żeństwie.

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
W Lekcji Starotestamcntowej przeznaczonej na dzień pier

wszy Tygodnia Modlitw czytamy: ...«i nic będzie się wspomi
nało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikom u» [Iz. 
65, 17], Charakterystycznym zjawiskiem czasów, w których 
żyjemy, jest dążenie do zbliżenia i współpracy między naro
dami. Coraz więcej mieszkańców naszego globu dochodzi 
bowiem do świadomości, że jako członkowie wielkiej rodziny 
ludzkiej -  bez względu na kolor skóry, przekonania polityczno- 
-społccznc oraz wyznawany światopogląd religijny -  wszyscy 
jesteśmy braćmi. Zaś jako bracia, mamy obowiązek dążyć do 
pokojowego współżycia, gdyż tylko wtedy potrafimy zapewnić 
wszystkim ludziom szczęście i należny spokój.

W stwierdzeniu, że wszyscy ludzie są braćmi, nic ma naj
mniejszej przesady. Uczy nas bowiem Objawienie, że Bóg 
«przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chry- 
stusa» [Ef. 1, 5]. Postanowienie to rzeczywiście Bóg zrealizo
wał. Bowiem według nauki św. Pawła:. «Ci, których Duch Bo
ży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha 
niewoli... ale wzięliście ducha'synostwa... Ten Duch [Boży] 
świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy» [Rz. 8, 14-16]. Tę wspaniałą nobilitację zawdzię
czamy Synowi Bożemu, który stając się człowiekiem, a więc 
bratem naszym, przez swoją mękę i śmierć przywrócił ludziom 
utraconą godność dzieci Bożych. Przypomina tę prawdę Apo
stoł, pisząc: «Wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie 
ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa» [Gal. 3, 26-27].

Jako dzieci Boże -  tak rzymskokatolicy, prawosławni, pol-
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skokatolicy i protestanci -  wszyscy są braćmi w Jezusie Chry
stusie. Prawda ta stała się podwaliną ruchu ekumenicznego, 
który również i w Polsce zatacza ostatnimi laty coraz szersze 
kręgi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ już nic tylko duchowni, 
ale i świeccy nic szczędzą wysiłków, by «w Chrystusie połączyć 
w jedną całość wszystko» [Ef. 1, 10]. Jednak warunkiem tej 
jedności jest wezwanie: «i nic będzie się wspominało rzeczy 
dawnych, i nic przyjdą one na myśl nikomu» [Iz. 65, 17].

Drogie Siostry i Bracia!
Apostoł św. Paweł w II Liście do Koryntian, pouczając 

chrześcijan mówi: «tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, no
wym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się 
nowc» [II Kor. 5, 17]. Co my czynimy, «aby wszystko stało się 
nowc?» Jaki jest siew naszego życia? I jak to Boże prawo siewu 
i żniwa działa konkretnie w życiu? Niełatwo odpowiedzieć na 
te pytania. Ziarna naszego siewu pochodzą z naszych rąk, ust i 
serca. Bywają one rozmaite, dobre i złe, piękne i brzydkie, 
zdrowe i chorc, urodzajne i jałowe. Jest z tym ziarnem podob
nie jak w naturze. Wiemy przecież, że nasze ręce mogą wyko
nywać różne czynności: mogą budować, ale też burzyć, zada
wać rany, ale też lcczyć, groby dla drugich kopać, ale też drogi 
na pasze zielone wskazywać. Usta nasze mogą wypowiadać 
słowa złe lub dobre, jadowite lub kojące, mogą rzucać prze
kleństwa i oszczerstwa lub głosić błogosławieństwo, mogą blu- 
źnić lub oddawać Bogu należną chwałę.

A nasze serca? I one mogą być dobre i złe, mogą być sie
dliskiem nadziei albo zwątpienia i nienawiści. Wszystko, co 
z naszych rąk, ust i serc pochodzi, może być siewem ku żywo
towi wiecznemu lub siewem ku skażeniu i potępieniu. «Albo- 
wiem, co człowiek sieje, to i żąć będzie».

Jak tedy mamy siać? Apostoł św. Paweł odpowiada krótko: 
siejcie dla Ducha i wymienia owoce Ducha. Oto one: «miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła
godność, wstrzcmięźliwość» [Gal. 5, 22-23], Apostoł wylicza 
jednak również owoce ciała: «wszeteczcństwo, nieczystość, roz
pusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, 
knowania, waśnie, odszczcpicństwo, zabójstwo, pijaństwo, 
obżarstwo i tym podobne» [Gal. 5, 19-21], Mowa jego jest 
wyraźna. Kto popełnia tego rodzaju występki, ten «sicjc dla 
ciała swcgo», a z tego siewu «żąć będzie skażenie». Kto zaś 
postępuje «według Ducha», «żąć będzie żywot wieczny». Oto 
wyraźna odpowiedź Apostoła.

Bóg patrzy na nas i widzi nas. Bóg patrzy i widzi, jak po
stępujemy. Widzi, co robią nasze ręce, słyszy, co mówią nasze 
usta. Zechciejmy wspólnie na Bożym i polskim zagonie siać 
pszeniczne dobre ziarna. Zasiewajmy je na glebie serc naszych 
Sióstr i Braci. Ufajmy, że Bóg taki siew pobłogosławi, bo tylko 
«Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach naj
pewniejszą» [Ps. 46, 2]. Tylko Jezus jest światłością naszego 
życia.
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Baczmy więc na ziarno, które siejemy. Unikajmy nasienia 
pośledniego. Z niego nic dobrego nie wyrasta. Siejmy dobre 
nasienie nie tylko na roli, lecz nade wszystko w Kościele Jezusa 
Chrystusa. Zacznijmy jeszcze bardziej i uważniej wpatrywać 
się w Niego. Chciejmy bowiem w Nim widzieć przede wszyst
kim to, czym był i czym chce być: n a szy m  P an em  i Z b a 
w ic ie le m , P an em  K o śc io ła  Ś w ię te g o . Dziś bowiem nie 
wystarczy spotkać się z Jezusem na polach galilejskich, a na
wet na Górze Błogosławieństw; chcemy spotkać się z Nim 
przede wszystkim pod krzyżem, na Golgocie. Bez osobistego, 
religijnego stosunku do Jego krzyża, bez zbliżenia się do Niego 
przez Golgotę, nic Polsce i światu dać nie potrafimy, ani też nie 
spełnimy naszej służebnej roli.

Toteż, gdy stajemy wobec trudnych problemów, gdy się w 
serca sączyć zaczyna niepokój, a mało wierność chce zawładnąć 
naszymi chrześcijańskimi duszami, na pytanie: co robić? do
kąd patrzeć? -  my dzieci Boże -  odpowiadamy: na Jezusa w 
cierniowej koronie patrzmy! Przez wrastanie w Niego będzie
my też mogli spełnić zadanie wobec trudnych dla nas czasów. 
Właściwym zadaniem Kościoła Świętego było zawsze i pozo
stanie: wskazywać na Jezusa i prowadzić do Niego. To jest 
Boże poselstwo do nas wszystkich. Mamy biec w walce nam 
wskazanej, uważnie patrzeć na Pana, abyśmy nie słabli i nie 
tracili odwagi. Niech to będzie nasza wspólna ekumeniczna 
droga, abyśmy uznali, że Chrystus Pan pozostawił nam 
samego siebie nie tylko w postaci niewidzialnego Ducha Św., 
lecz także w historycznej postaci swego Kościoła, którego 
widzialny kształt występuje w symbolach i naukach, liturgii i 
obrzędach. Bez tych elementów Kościół byłby pozbawiony 
realnego kształtu, koniecznego dla wykonywania swego pos
łannictwa w świecie.

Dla swej odnowy i nieustannego doskonalenia Kościół Je
zusa Chrystusa potrzebował także i potrzebuje pewnych ofiar
nych żeńskich i męskich wspólnot, obdarzonych różnymi cha
ryzmami, które wpływają na udoskonalenie życia i świadectwa 
całego Kościoła.

Kościoły lokalne powinny bez uprzedzeń i zastrzeżeń, nie
ufności i niechęci wzajemnie się zbliżać, coraz więcej i stop
niowo się łączyć i jednoczyć w budowaniu Królestwa Bożego, 
realizując także w ten sposób jedność Kościoła Jezusa Chry
stusa w różnorodności. A wszelkie odmienne zasady i obrzędy 
różnych denominacji kościelnych nie mogą usprawiedliwiać 
ich rozłamów i stanowić przeszkody do zrealizowania Testa
mentu i Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa: « ABY W SZYS
CY BYLI J E D N O  [Jan 17].



Robert Ruńcie -  Arcybiskup Canterbury

Biskup Alen -  Biskup Kościoła Episkopalnego 
w Nowym Jorku



Powitanie Billy Graham’a 
przez Biskupa Tadeusza R. 
Majewskiego, obok J. Em. 

Metropolita Bazyli, Biskup 
Tymoteusz Kowalski, Ks. 

dr Zdzisław Pawlik

Billy Graham w Polsce. Od 
lewej: Biskup Tadeusz R. 

Majewski, Ks. prof. dr 
Woldemar Gastpary, 

Biskup prof. dr 
Maksymilian Rode
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Dekoracja Billy Grahama Orderem I Klasy 
Biskupa Franciszka Hodura. Stoją: Biskup 
Tadeusz R. Majewski, Ks. Aleksander Kircuń



Przed konsekracją elekta Sigisberta Krafta -  w procesji: 
Biskup Leon Gauthier, Biskup Józef Brinkhues, Arcybi
skup. Utrechtu Antoni Jan Glazemaker

Wręczenie nowo kreowanemu biskupowi pastorału

Biskup, Duchowieństwo 
i Wierni przed 
konsekracją Biskupa 
Sigisberta Krafta



Przed konsekracją elekta 
Hansa Gernego

Delegacje Władz Państwowych

Nohnstudto renzo fischer

, | wohnstudlo renzo fischer B u ch h an d lu n g  ikbrt-ih tt



Delegacje W iernych i W ysocy 
Reprezentanci Kościoła  

.  Prawosławnego

Biskupi Unii Utrechckiej

Elekt Biskup Hans Gerny 
i W spółkonsekratorzy



Pocałunek pokoju

W łożenie rąk

W łożenie rąk
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Po uroczystej konsekracji w drodze do domu G robowiec Św. Albana w katedrze w Albans 
parafialnego: Arcybiskup Antoni Jan G laze- k. Londynu
maker i Biskup Hans Gerny . , ^ ^  o- • ,

Biskup Colin Docker i Biskup Sigisbert Krart
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Przed rozpoczęciem M szy Św. w kościele para- 
Przcd siedzibą Patriarchy Serbskiego fialnym w Amsterdamie

Arcybiskup Marinus Kok, Biskup Leon Gauthicr i Biskup Gerardus Anzelmus van 
Kleef z oficjalną wizytą ekum eniczną w Patriarchacie Serbskim



W prezbiterium kościoła 
w Amsterdamie od prawej 

Biskup Jerzy Szotm iller, 
Biskup Tadeusz R. Majewski 

i proboszcz parafii

Nabożeństwo ekumeniczne 
w katedrze polskokatolickiej 

w Warszawie z udziałem  
reprezentantów: Kościoła 

Rzymskokatolickego, 
Prawosławnego 

i M etodystycznego

Agapa w sali katedralnej im. 
Biskupa Franciszka Hodura



Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
Majewski wygłasza kazanie 
w rzymskokatolickiej parafii 
w Calavino k/R iva dcl Garda

Zgromadzenie Światowej Rady 
Kościołów w Nairobi. Od lewej: 
Biskup Janusz Narzyński, Ks. 
Prof. dr Witold Bcnedyktowicz, 
Biskup Tadeusz R. Majewski

Sala obrad Zgromadzenia 
Światowej Rady Kościołów  
w Nairobi. Od lewej: Biskup 
Tadeusz R. Majewski, Biskup 
Tym oteusz Kowalski, 
Przedstawiciele Prawosławnego 
Kościoła w Rumunii
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Jego Eminencja Kardynał J. Willibrands w rozmowie z Pierwszym Biskupem Ta
deuszem R. Majewskim

Jego Eminencja Prymas Kościoła Rzymskokatolickiego Kardynał Józef G lem p wita się z 
Pierwszym  Biskupem Tadeuszem  R. Majewskim, obok Biskup Zdzisław Tranda, Prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej Ks. Superintcndent Generalny Adam Kuczma i Ks. prob. 
Jerzy Rybka

277



Uczestnicy Dialogu  
Prawosławno-Starokatolickiego 
w Chambesy i w M oskwie

Uczestnicy Konferencji Biskupów  
Europejskich w Riva D cl Garda
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Powitanie Pierwszego Biskupa 
Tadeusza R. Majewskiego 

w rzymskokatolickiej parafii 
Calavino z okazji Konferencji 
Biskupów w Riva Del Garda

Uczestnicy Dialogu  
Prawosławno-Starokatolickiego 

w Chambcsy



Biskup Tadeusz R. Majewski w parafii P N K K  w N owym  Jorku 
przed udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

H A  T A L K  ' 8 '!

La P a c e  d e l  S i g n o r e  

s 7.n e o n  t u t t i  V o i .

Don S i l n i o  Frc t ne h  n e l -  

l ' i immi.ra t o  v i c o v d o  d e l  

ó 0 C o n v e g n o  F . c u m e n f c o  

E u r o p ę  o .

\
O

Arcybiskup Robert Ruńcie i Ks. Sen. Donald Malinowski

Biskup Leon Gauthier i Ks. Kapelan Eugeniusz Wiela- 
chowski. [Szwajcaria]

280



M etropolita Prawosławny Juwenali

*i

Sobór Prawosławny w M oskwie



Ekumeniczne -  m odlitewne 
spotkanie W ysokich 
Reprezentantów Patriarchatu 
M oskiewskiego w katedrze 
polskokatolickiej w Warszawie

Warszawa -  sala Synodalna 
Kościoła Polskokatolickiego 
w Warszawie. Przed dekoracją 
Orderem Biskupa Franciszka 
Hodura

Przed ołtarzem głównym  
w katedrze polskokatolickiej 
w Warszawie od lewej: ks. inf. 
Edward Jakubas, Biskup doc. 
dr hab. Wiktor W ysoczański, 
Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
M ajewski, Biskup prof. dr 
Maksymilian Rode, ks. inf. 
Józef Sobala, ks. inf. Henryk 
Buszka
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M odlitewne-ekum eniczne 
spotkanie w Katedrze 

«. w Warszawie. Od lewej: ks. 
prof. dr W itold Benedykotowicz 
M etropolita Bazyli, Arcybiskup 

Teodozjusz, Biskup Józef 
Brinkhues, p. dr Jerzy Toeplitz, 

ks. inf. Antoni Pietrzyk

Po akcie dekoracji Orderem  
Biskupa Franciszka Hodura.

Przemawia M etropolita 
Lwowski Nikodim; od lewej: 

Biskup Jeremiasz i Biskup 
Tadeusz R. Majewski

Powitanie przez Arcybiskupa 
Teodozjusza przedstawicieli 
Polskiej Rady Ekumenicznej



Uczestnicy Dialogu  
Prawosławno-Starokatolickiego  
w katedrze prawosławnej 
w M oskwie

Arcybiskup Teodozjusz 
informuje o bohaterach Związku 
Radzieckiego, którzy zginęli na 
polu chwały w II wojnie 
światowej

M sza Św. w intencji Jedności 
Chrześcijan w katedrze 
polskokatolickiej w Warszawie. 
Słowo Boże wygłasza proboszcz 
rzymskokatolickiej parafii

284



Uczestnicy nabożeństw  
ekum enicznych i agapy w parafii 

katedralnej Kościoła 
Polskokatolickiego w Warszawie

Komunia święta w katedrze 
polskokatolickiej i agapa w sali 

synodalnej



Słowo Boże wygłasza ks. sen. 
Jan Walter. Pozdrowienie 
przekuzuje ks. dr Z. Czajkowski 
z Kościoła Rzymskokatolickiego



M szę Św. celebruje Biskup Tadeusz R. Majewski w asyście duchowieństwa



Kazanie z okazji Tygodnia  
M odlitw o Jedność 
Chrześcijan w kościele 
rzymskokatolickim  
Św. Zygmunta 
w Warszawie wygłasza 
Pierwszy Biskup Tadeusz 
R. Majewski
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Biskupi i kapłani -  
uczestnicy M szy Sw. 

w kościele rzymskokatolickim  
pw. Sw. Zygmunta 

w Warszawie

K ościół Św. Zygmunta 
wypełnili wierni Kościoła 

Rzymskokatolickiego 
i Kościołów  

Nierzymskokatolickich



M etropolita Miński Filaret

Jego Świątobliwość 
Patriarcha Bukaresztu 

i Rumunii

Biskup Józef Padewski, 
Biskup J. Dem m el 

i Arcybiskup Andrzej Rinkel
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M etropolita Filaret w 
Urzędzie Rady M inistrów  

w Warszawie

J. Em. M etropolita Filaret 
i J. Em. M etropolita Bazyli 

w siedzibie Rady 
Synodalnej w Warszawie

1



r
m

J. Em. M etropolita i Prezydent J. Em. M etropolita N ikodim  i Pierwszy Biskup 
Cypru -  Arcybiskup Makarios Tadeusz R. Majewski

Uczestnicy nabożeństwa patronalnego w Soborze Prawosławnym w Smoleńsku

Ifc



W katedrze polskokatolickiej w Warszawie prze- W katedrze polskokatolickiej 
mawia Arcybiskup Teodozjusz w Warszawie przemawia

M etropolita Lwowski Nikodim
Biskupi i wierni w Smoleńsku
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Biskup J. T im lin -  Ordynariusz Rzymskokatolickiej Diecezji 
Scrantońekiej z siedzibą w Scranton, Pa [U SA ] złożył wizytę 
[czerwiec 1987] Pierszemu Biskupowi Tadeuszowi R. M ajew
skiemu w siedzibie Kurii Biskupiej w Warszawie. Biskupi 
przed portretem Biskupa Franciszka Hodura i w gabinecie 
Pierwszego Biskupa
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Reprezentant Arcybiskupa Canterbury Kan. A. M oosm an z Sekretarzem Ambasady Wielkiej 
Brytanii z wizytą u Pierwszego Biskupa Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie



M iędzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolickich U nii 
Utrechckiej w Warszawie 
w roku 1987 rozpoczęła obrady 
poprzedzone M szą Sw. 
w katedrze polskokatolickiej 
w Warszawie. Od lewej: Biskup 
N . Hum m el, Arcybiskup 
M . Kok, Biskup J. Niem iński, 
Arcybiskup A. J. Glazemaker, 
Biskup H. Gerny, Biskup S. 
Kraft, Biskup T. R. Majewski, 
Biskup M. Rode, Biskup 
G .A. van Kleef, Biskup 
W. W ysoczański, Biskup 
J. Szotm iller, Biskup Z. 
Koralewski, Biskup W. Skołucki

W imieniu Polskiej Rady 
Ekumenicznej -  pozdrowienia 
dla uczestników przekazał 
Prezes Ks. Adam Kuczma

2 %



Msza Św. koncelebrowana 
przez Arcybiskupa i Biskupów  

U nii Utrechckiej

Przed wygłoszeniem  homilii 
przez Biskupa Tadeusza R. 

Majewskiego Ewangelię czyta 
Ks. dziekan Tomasz W ojtowicz

Podczas uroczytej M szy Św. 
w intencji Jedności Chrześcijan 

[1987] katedrę warszawską 
wypełnili duchowni i wierni 

z Warszawy
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Urząd Rady M inistrów w Warszawie. Spotkanie Billy Graham’a z Kierownictwem  
Urzędu do Spraw Wyznań i reprezentantami Polskiej Rady Ekumenicznej
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Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej -  Warszawa 
1987. Od lewej: Biskup Gerardus A. van Kleef, Biskup Zygmunt Koralewski, Biskup 
Jerzy Szotmiller, Biskup Nikolaus Hummel, Biskup Tadeusz R. Majewski
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Ksiądz Jan Hus przed sądem
Dnia 6 lipca 1415 r. na stosie inkwizycji w Konstancji spalono ks. 
Jana Husa, wielkiego reformatora religijnego. Hasła religijne Wikle- 
fa głoszone przez ks. Jana Husa rzuciły pierwszy posiew reformacji 
w Czechach.

Czechy pogrążone w wojnie wewnętrznej z Rzymem i zewnętrz
nej z Niemcami, otrzymały poparcie Polski. Rycerstwo polskie wal
czące na ziemiach czeskich, przyniosło zasady husytyzmu na grunt 
polski.

Młodzież polska za staraniem królowej Jadwigi masowo kształ
ciła się wówczas w kolegium polskim na uniwersytecie w Pradze i 
tam szybko zaznajomiła się z zasadami głoszonymi przez ks. Jana 
HUSA. Uświadomiona wracała do kraju i w Polsce szerzyła tę ideę 
wśród swoich. Jak wysoko ceniono ks. Jana Husa w Polsce, świad
czy znakomita obrona jego sprawy na soborze w Konstancji przez 
Pawła Brudzewskiego i całego szeregu wybitnych prawników pol
skich. Świadczy też o tym fakt, iż Hieronim z Pragi, uczeń i 
współmęczennik ks. Jana Husa, został wezwany do uporządkowa
nia uniwersytetu w Krakowie [1410] przez Władysława Jagiełłę.

Maria Konopnicka złożyła czeskiemu Reformatorowi hołd 
strofami wiersza pt. Ksiądz Jan Hus Przed Sądem, który z okazji 570 
rocznicy spalenia na stosie inkwizycyjnym bohatera i męczennika 
Narodu Czeskiego zamieszczamy:
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-  Stoję przed wami i milczę. O sędzię,
Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga 
Wiem, już się stos mój dymi, a u proga 
Już kipi tłum ten, co mnie wieść nań

[będzie... 
I żadne za mną nie stanie orędzie 
I otworzona jest już wielka droga 
Przez którą lecą skrwawione łabędzie 
Do swego Boga...

Stoję i milczę. Gdzie moja obrona? 
Gdzie głos, co za mną przemówi tu

[słowo?
Chrystus też milczy... Ach, Chrystus

[też kona, 
A Jego wielką i Boską wymową 
Jest krzyż i cisza, i głowa skłoniona 
Na pierś, miłości i pełna, a nad głową

Męki i hańby korona...
Stoję i milczę. Cóż powiem skazany 
Za każde uczucie, myśl każdą i tchnienie? 
Triumf wam. Triumf, o rzymskie wy pany. 
Obroną moją jest tylko milczenie 
A winą -  duch mój; co zerwał kajdany. 
Triumf wam. Oto Świątyni sklepienie 
Nad głową moją powtarza: skazany 
Na stos. Płomienie.

0  Sędzię. Wiem ja, że pod waszą mocą 
Stoję, przechodzień, daleki i cichy,
Z krain wolności, które długą nocą 
Oddzielił od was kaptur i duch pychy, 
Wiem, wasze klątwy świat w pyły

[druzgocą
1 bezpieczniejszy jest robaczek lichy 
Pod moją stopą, niźli ja, o mnichy,
Pod waszą mocą.

Przecież mnie trwoga nie zgnębi, nie
[złamie,

Bóg zna to serce i wie, że jest czyste. 
Próżno, biskupie, wyciągasz swe ramię
I klątwy na mnie wyrzucasz ogniste... 
Duch mój nie zaprze swej prawdy, nie

[skłamie,
On, wolny, silny, w swe skrzydła wieczyste 
Bije i z stosu ulata, o Chryste,
Pod Twoje znamię...

Ja już nie kapłan, już ze mnie zdarto 
Szaty, przez które podobny wam byłem,

I Grom Rzymu jeszcze pali się nad kartą, 
Przez którą będę popiołem i pyłem... 
Ale mam duszę nie przez to rozdartą; 
Biegu dobiegłem i dzień mój odbyłem 
I widział mnie Pan pod rannych zórz

[wartą
I wie, jak żyłem.

Lecz w piersi mojej zostało się drżenie 
Tej gołębicy, co lata nad gmachem,
Kędy jej gniazdo objęły płomienie... 
Bledną przed wami nie śmierci 
[przestrachem,
Nie tem, że padnę pod waszym zamachem, 
Lecz, że na ziemię moją idą cienie,
Że widzę groźnie strzaskane sklepienie 
Pod własnym dachem...

Ojczyzno moja. Już idą momenty 
I ostatecznych tych dni rozwiązanie... 
Od Białej Góry gdzieś słyszę tętenty 
I od taboru bojowych surm granie... 
Lud mój okuty, zabity, przeklęty... 
Lecz Ty wyciągasz prawicę, o Panie. 
Ty Bóg żyjących i wolnych... Ty Święty. 
Mój lud -  pow stanie.

Na stos mnie teraz wiedź, rzymski biskupie,
I wy o oczach zapalonych mnichy,
Pójdę i życia zaparciem nie kupię...
Jak wiązka mirry, tak spłonę wam cichy,
A stos mój dymy odrzuci wam trupie 
Na ten świat lichy.

Patrzcie, ptak leci ku słońcu w błękity... 
On wolny, w skrzydła swobody on bije.
O ziemio, ludu, o przyszłych dni świty. 
Do was wyciągam ręce, do was pije 
Ostatni puchar. Cień jeszcze was kryje, 
Lecz stos mój płonie... O Rzymie, czyś

[syty?
Ja duch... Ja żyję...

II

Kiedy to było? Ha. Dawno już temu. 
W starym, gotyckim, przyćmionym dziś

[chórze
Wyblakły w szybach anioły i róże,
A słońce kołu podobne złotemu 
Już się nie kładzie na białym marmurze... 
To już tak dawno, tak dawno już temu. 

Rzymska purpura nie pała szkarłatem.
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Tron i majestat gdzieś w skarbcach
[zbutwiały, 

A złotem szyty biskupi płaszcz biały 
Czas już uczynił próchnem, wiotkim

[szmatem...
I proch nie został z tych ust, co rzucały 
Ogniste klątwy nad światem.

Wszystko już przeszło. Dziś w starym tym
[tumie

Cisza jest wielka i spokój... Więc czemu 
Podnosząc oczy ku czołu blademu 
Skazańca, ciśniesz się wzruszony tłumie? 
Czemu tu stajesz i patrzysz w zadumie? 
Wszak to tak dawno, tak dawno już temu. 

Czyżbyś ty w rzeczy tak martwej, w tej
[ciszy,

Słyszał jęk ducha, wołania i głosy? 
Czyliżbyś mniemał, że dziś jeszcze

[stosy

Rozgorzeć mogą, że dziś jeszcze dyszy 
Zemstą ten srogi biskup, ten mnich

[bosy?
Czyżbyś ty słyszał jęk ducha w tej

[ciszy?

O, bez obawy bądźcie dobrzy ludzie.
Dziś Torąuemady figurę woskową 
Odlądać można za marny grosz w Budzie 
Ziemia nie rodzi stosów, jest jałowa... 
Sobory nudzą Rzym, daję wam słowo, 
Więc bez obawy bądźcie, dobrzy ludzie.

A gdyby nawet ten zbór miał tu ożyć, 
Choćby wstał biskup, co klątwą dotyka, 
Ja wam glejt daję -  nie chciejcie się

[trwożyć
Dziś Europa już nie jest tak dzika, 
Możecie odejść i spać się położyć 
Choćby stos gorzał -  skąd wziąć

[męczennika?

Uczestnicy Komisji do Spraw Dialogu Prawosławno-Starokatolickiego w Chambesy 
[Szwajcaria]



Rozdział 4

Spotkania Ekumeniczne 
z Jego Świątobliwością 
Papieżem Janem Pawłem II
=■ ■, . ** - 
Spotkanie z Jego Świątobliwością
Dymitriosem I Ekumenicznym
Patriarchą Konstantynopola
i Papieżem Nowego Rzymu



Spotkania ekumeniczne 
z Jego Świątobliwością 
Papieżem Janem Pawłem II



S E K R E T A R I A T  S T A N U

W A T Y K *  N ,  czerwiec 1981 r.

N.66.500

Do Stolicy Apostolskiej nadszedł telegram 
z wyrazami solidarności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
po zbrodniczym zamachu na Jego życie na Placu św. Piotra 
w Rzymie oraz życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Ojciec fewięty dziękuje za życzliwe słowa i 
wyraża niezachwianą nadzieję i przekonanie, że mimo 
wszystko miłość weźmie górę nad nienawiścią, dobro 
przeważy nad złem, pokój nad przemocą i człowiek uczyni 
swoje życie bardziej ludzkim.

/Łączę wyrazy ^zattunku

Mons. Giovann'i B. 
Asesor

Ekscelencje
Bp Tadeusz R. MAJEWSKI 
Bp Maksymilian RODE 
Bp Jerzy SZOTMILLER 
Kościół PolskO-Katolicki 

00-544 Warszawa
ul. Wiło za jjl



Jego Eminencja Arcybiskup Utrechtu 
Marinus Kok

Spotkanie ekumeniczne Papieża Jana 
Pawła II z Arcybiskupem Starokato
lickim Utrechtu Marinusem Kokiem



i

y

Spotkanie ekumeniczne Papieża Jana Pawła II z 
Biskupem dr. Józefem Niemińskim - Ordyna
riuszem PNKK w Kanadzie





Spotkanie ekumeniczne 
Papieża Jana Pawła II 

z Ks. Seniorem Donaldem 
Malinowskim [Kanada]

Pierwsza i Druga 
Pielgrzymka Papieża Polaka

-  Jana Pawła II do Polski. 
Spotkanie ekumeniczne na 
pl. Zwycięstwa i w Pałacu 

Prymasowskim 
w Warszawie

311



kimiik.iv i;riSK«i*vn n/s i ki m i m / u i

N 3G/G/87

-ta-oos Opoin. 25.111 1987 r .
ul. Kk. Opolskich in

Em inencjo ,  Książe  B isk u p ie !

„Bogu . . .  p rz e z  J e z u s a  C h r y s tu s a ,  n i e c h  b ę d z i e  chwała  na 
w iek i  wieków. Amen" /Rz 1 6 , 2 7 / .

Zarówno w Komis ji  M ie s z an e j ,  j a k  i  w P o d k o m is j i  D ia logu ,  
w k tó ry c h  u c z e s t n i c z ą  P r z e d s t a w i c i e l e  K o śc io ła  P o l s k o k a t o l i c -  
k ie g o ,  zwracano uwagę na p o t r z e b ę  zapew nien ia  ekumenicznego 
wymiaru obu znaczącym wydarzeniom, j a k im i  b^.dą Kongres Eucha
r y s ty c z n y  o ra z  t r z e c i a  p ie lg rz y m k a  Biskupa Rzymu do O jczyzny.  
Po d k reś lan o  p o t r z e b ę  d u ż e j  d e l i k a t n o ś c i  i  o s t r o ż n o ś c i ,  by 
unjiiiiąć' wszystKiegó' , co mocjio l i y r a n i ć  inne  Koi>cioTyT S W iS r - 
‘d z a no-T e  z dotychczasowy b rak  b e z p o ś r e d n ie j  m i a r o d a jn e j  i n f o r 
m ac j i  o ra z  p o t r z e b ę  w spó lne j  r e f l e k s j i  e kum eniczne j  nad maksy
malnym wykorzystaniem t a k  r.ongresu ,  j a k  p i e lg r z y m k i ,  d l a  zwia
s tow ania  ś w i ę t e j  Ew ange l i i  n aszego  Pana J e z u s a ,  d l a  w z ro s tu  
m ię d z y k o śc ie ln eg o  b r a t e r s t w a  i  d l a  wspólnego świadec twa u cz 
niów je dnego  ra n a .

Tym celom ma smużyć ekumeniczne s p o t k a n i e ,  k t ó r e  -  ja k o  
przew odniczący  Komis ji  E p i sk o p a tu  d s . Ekumenizmu -  o r g a n i z u 
j ę  w s i e d z i b i e  Prymasa P o l s k i  p rz y  u l .  Miodowej 17 /3  k w ie t 
n ia  o godz .  1 4 ,3 0 / .  Ośmielam s i o  z a p r o s i ć  na n i e  p r z e d s t a w i 
c i e l i  w sz y s tk ic h  Kościo łów z rz es zo n y ch  w PRE. Ma r ę c e  Księdza
Biskupa k i e r u j ę  g o rą c e  i  s e rd ec zn o  z a p r o s z e n ie  ólo o r a e d s t a w i -  
c'£e'l'i Ko^cio a Po 1 sk"o ' tc ] i ck i nc S . " v

?, wyrazami należnego szacunku i  braterstwa w Chrystusie. ^
^  ̂ 2 y

PRYMAS POLSKI

arszaw a ,  d n ia  8 maja 1987 r  

N ..........l/i.i/J!... / 8 7 / p

Jego E k s c e l en c ja  
Ksiądz Biskup Tadeusz  Majewski 
K ośc ió ł  P o l s k o k a t o l i c k i  

u l , Szwoleżerów 4 
W a r s z a w a

E k sce len c J  o !

S e rd e c z n ie  zapraszam Waszą E k s c e l e n c j ę  o raz  dwóch de le ga tów  
K ośc io ła  P o l s k o k o t o l i c k i e g o  na

s p o t k a n i e  z Papieżem Janom Pawłem I I

k tó r y  p rz y b ę d z ie  do P o ls k i  na u r o c z y s t o ś c i  zw iąz ane  z Kongresem 
Eucharystycznym.

S po tkan ie  ekumeniczne p rze w idz iane  j e s t  w d n iu  p rz y ja z d u  
P a p ie ża ,  S czerw ca 1987 r .  godz, 13,  w Domu Araybiskupów WaiN- 
azaw a k i c h .

P roszę  u p r z e jm ie  o p rz e k a z a n ie  na a d r e s  Ośrodka  d l a  spraw 
J ed n o ś c i  C h r z e ś c i j a n ,  u l .  Miodowa 1 7 ,  0 0 -2 4 6  Warszawa, s k ład u  
d e l e g a c j i  wraz z ad resam i de leg a tó w ,  abyśmy mogli  p r z e s ł a ć  z a 
p ro s z e n ia  im ienne .

Pro9imy ró w n ie ż  o wspólne z nami u o z e s tn i c tw o  w

uro czystym  n a b o żeń s tw ie  na zakończen ie  Kongresu E u c h a ry s ty c z n e g o ,

k tó re  odbędzie  s i ę  d n i a  14 czerwca b r .  g o d z .  10 na p la c u  D e f i l a d ,  
o raz  o podan ie  i l o ś c i  osób, k tó re  wezmą u d z i a ł  w n abożeńs tw ie .

W o ozek iw an iu  ł a sk a w e j  odpowiedzi  ł ą c z ę  w yrazy
szacunku w raz  z serdeozn jm i  pozdrow ien iam i w Panu

Je g o  Em inencja

Pierwszy Diskup Kościoła folskokatolickiego 
Biskup Tadeusz R. M a j e w s k i

w W a r s z a w i e

s
■r

+ J ó z e f  K ardynał  Glemp 

PBYMAS POLSKI

Jego Świątobliwość papież Jan Paweł II rozmawia z prezesem Polskiej Rady Ekumeni
cznej Ks. Adamem Kuczmą. Obok Ks. dziekan Tomasz Wojtowicz i Pierwszy Biskup
' I ’ O AIlC? P \AoiA\I7cln



W imieniu Rady Synodalnej 
Kościoła Polskokatolickiego 

? i Arcybiskupa Utrechtu Jego 
Świątobliwość Papieża Jana 

Pawła II wita Pierwszy 
Biskup Tadeusz R. Majewski. 
Obok Biskup Koadiutor War

szawski Wiktor Wysoczański

Jego Świątobliwość Papież 
Jan Paweł II m. in. odpowie
dział: «Z radością przyjmuję 

słowa Waszej Ekscelencji
i dziękuję za przybycie na dzi
siejsze ekumeniczne spotkanie

i przekazanie życzeń przez 
Kościół Polskokatolicki. Pro
szę także podziękować Arcy
biskupowi Utrechtu Glaze- 
makerowi za pozdrowienie, 

a szczególnie za pomoc
i życzliwość okazaną mi ostat

nio w Asyżu. Wysoko sobie 
cenię fakt, iż Arcybiskup Gla- 

zemaker szczerze wspierał 
mnie na spotkaniu modlitew

nym w intencji pokoju w Asyżu»



Jego Eminencja Ks. 
Prymas Józef Glemp, 
Jego Świątobliwość 
Papież Jan Paweł II, 
Prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej, 
ks. Adam Kuczma, 
dziek. Tomasz 
Wojtowicz, Biskup 
Tadeusz R. Majewski, 
Biskup Wiktor 
Wysoczański

Wymiana uścisku 
dłoni pomiędzy Jego 
Świątobliwością 
papieżem Janem 
Pawłem II
a Pierwszym Biskupem 
Tadeuszem 
R. Majewskim

Wymiana uścisku 
dłoni pomiędzy Jego 
Świątobliwością 
Papieżem Janem 
Pawłem II 
a Biskupem
Koadiutorem Wiktorem 
Wysoczańskim



Spotkanie
z Jego Świątobliwością 
Dymitriosem I 
Ekumenicznym 
Patriarchą Konstantynopola 
i Papieżem Nowego Rzymu



Patriarcha Ekumeniczny w Polsce
Na zaproszenie Jego Eminencji Arcybiskupa Bazylego -  M etro
polity Warszawskiego i całej Polski w dniach od 14 do 16 
listopada 1987 r. przebywał w Polsce Jego Świątobliwość 
Patriarcha Ekumeniczny Dymitrios I -  Papież Nowego Rzymu.

Jego Świątobliwości towarzyszyli Członkowie Świętego Sy
nodu i inne osoby towarzyszące z Turcji i Grecji.

Na lotnisku «Okęcie» w Warszawie wśród witających Koś
ciół Polskokatolicki reprezentowali: Pierwszy Biskup Tadeusz 
R. Majewski i Biskup Koadiutor Warszawski Wiktor Wysocza
ński.

W dniu 14 listopada 1987 r. w pałacu w Otwocku -  na spe
cjalnej audiencji Jego Świątobliwość Patriarcha Dymitrios I 
w otoczeniu Metropolitów -  Członków Św. Synodu przyjął 
delegację Kościoła Polskokatolickiego w osobach: Pierwszego 
Biskupa Tadeusza R. Majewskiego, Biskupa Koadiutora W ar
szawskiego Wiktora Wysoczańskiego i Ks. Ryszarda Dąbrow
skiego.

Po powitaniu i przekazaniu przez Jego Świątobliwość po
zdrowień i życzeń dla Kościoła Polskokatolickiego, przemó
wił Pierwszy Biskup, który w wykonaniu uchwały Rady 
Synodalnej dokonał dekoracji Jego Świątobliwości Orderem I 
Klasy Biskupa Franciszka Hodura.

We Mszy Św. celebrowanej w Soborze Katedralnym w War
szawie przez Jego Świątobliwość Patriarchę Dymitriosa I, 
Kościół Polskokatolicki reprezentował Pierwszy Biskup T a
deusz R. Majewski, ks. Ryszard Dąbrowski -  Kanclerz Kurii 
Biskupiej i ks. Jerzy Rybka -  proboszcz parafii pw. Dobrego 
Pasterza w Warszawie.

W uroczystości pożegnania Patriarchy Dymitriosa I uczest
niczył Pierwszy Biskup, który wygłosił okolicznościowe przemó
wienie.

Wasza Świątobliwość, Wasze Eminencje,
Wasze Ekscelencje, Dostojni Bracia!
Przekazując pozdrowienie w Panu naszym, Jezusie Chry

stusie, witam Waszą Świątobliwość w imieniu Kościoła Pol
skokatolickiego, Jego kanonicznej hierarchii, duchowieństwa i 
wiernych będących z nami w jedności wiary świętej.

Z wielką wdzięcznością wspominamy przyjęcie przez Wa
szą Świątobliwość i Święty Synod w siedzibie Patriarchatu w 
Konstantynopolu w roku 1981 biskupów polskokatolickich.

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu w katedrze patriarszej 
złożyliśmy nasze dziękczynienie za dar łaski przebywania w 
sanktuarium Pierwotnego Kościoła Apostolskiego. Złożyliśmy 
także hołd relikwii Św. Andrzeja Apostoła. Modliliśmy się w 
intencji Bożego błogosławieństwa dla Kościoła Świętego i na
szych Narodów.

W dniu 16 października 1987 r. z członkami Mieszanej Ko
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misji Teologicznej do Spraw Dialogu Prawosławno-Staroka- 
tolickiego uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Filipii. Dane 
nam było stanąć w miejscu, w kamiennej celi, gdzie był wię
ziony Apostoł Paweł oraz w miejscu, przy źródle wody, gdzie 
Apostoł Paweł ochrzcił Św. Łucję i rzeszę nawróconych.

W dniach od 12 do 18 października zgromadziliśmy się 
w Kavala na sesji plenarnej Mieszanej Komisji Teologicznej. 
Oficjalny Dialog teologiczny między Kościołami Prawosław
nym i Starokatolickim wyprowadzony został na ostatnią pro
stą siódmego plenarnego posiedzenia. Przez przyjęcie tekstów 
opracowanych przez Mieszaną Podkomisję zakończone zos
tało dzieło zlecone Mieszanej Komisji Teologicznej. Dokładna 
wiedza posiadana przez członków Komisji na temat istnieją
cych teologicznych odcieni w konkretnych sprawach, potwier
dzona została przez wykorzystanie wcześniejszych rozmów 
teologicznych między Kościołami Prawosławnym i Starokato
lickim, które uwypukliły wspólne przekonanie o możliwym 
porozumieniu w istotnych zagadnieniach świętej wiary.

Mieszana Komisja Teologiczna, która pracowała w duchu 
szczerości i miłości, rozpatrywała z najwyższą kościelną kon
sekwencją i poczuciem odpowiedzialności przekazane prob
lemy teologiczne, dostarczając przez opracowanie możliwych 
do przyjęcia wspólnych tekstów, które są podstawą przywró
cenia wspólnoty kościelnej między Kościołami Prawosławnym 
i Starokatolickim. Stwierdziliśmy to nie tylko na podstawie 
nakazu kościelnego otrzymanego przez Mieszaną Komisję Teo
logiczną, lecz również w oparciu o odpowiednie kryteria patry
stycznej i kanonicznej tradycji.

Jesteśmy pełni nadziei, że fakt szczęśliwego zakończenia 
Dialogu teologicznego stanie się silnym bodźcem w każdym 
kierunku, tak aby cały teologiczny wysiłek na rzecz jedności 
oceniany był w Kościołach w tym samym duchu miłości i wza
jemnego zrozumienia, w którym prowadzony był nasz Dialog.

Kończąc pracę Mieszanej Komisji Teologicznej przez wy
konanie zleconego nam dzieła teologicznego, podziękowaliś
my Trójcy Świętej za wszystko, co przeżywaliśmy wspólnie w 
poszczególnych etapach Dialogu. Chwała niech będzie Bogu 
za wszystko.

My, polskokatolicy w łączności z Międzynarodową Konfe
rencją Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej -  wyra
żamy wdzięczność, szacunek i szczere podziękowanie Waszej 
Świątobliwości za ojcowskie zainteresowanie dla prac Miesza
nej Komisji i dla całej drogi Dialogu.

Dziękujemy jego Eminencji Metropolicie Damaskinosowi 
i wszystkim Dostojnym Braciom ze strony Kościoła Prawo
sławnego za ich zaangażowanie, za trud poniesionej pracy, a 
także za braterski i życzliwy stosunek do reprezentantów Koś
cioła Starokatolickiego.

Dzień 18 października 1987 r. stał się historycznym mo
mentem dla Kościoła Prawosławnego i Kościoła Starokatolic
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kiego. Podczas Mszy Świętej w katedrze w Kavala, której prze
wodniczył Jego Eminencja Metropolita Damaskinos, odczuwa
liśmy asystencję Ducha Świętego. Głęboką, modlitewną atmo
sferę wprowadził Metropolita Apostolskiego Kościoła Phi- 
lippi -  Procopios.

Wasza Świątobliwość, Wasze Eminencje,
Wasze Ekscelencje!
Oficjalny Dialog teologiczny prowadzony przez Kościół 

Prawosławny i Starokatolicki został uwieńczony pomyślnym 
zakończeniem, ale nasza misja jeszcze się nie wyczerpała. Do 
Dialogu wnieśliśmy naszą wspólną wiarę, jako cenny skarb. 
Wyszliśmy z Dialogu jako bracia, jako misjonarze jedności i 
wielkiej nadziei, że nasza wspólnota znajdzie upragnione przez 
nas uwieńczenie przy wspólnym Stole Pańskim, a tym samym 
wypełnimy Arcykapłańską modlitwę pana Jezusa: «aby wszys
cy byli jedno».

Na zakończenie pragnę także wyrazić radość z tego 
powodu, iż w dniach 2 - 6  listopada 1987 r. Wasza Świątobli
wość i Członkowie Świętego Synodu przyjęli w Konstantyno
polu delegację Międzynarodowej Konferencji Biskupów Sta
rokatolickich Unii Utrechckiej z Arcybiskupem Utrechtu na 
czele, w gronie których był również reprezentant Kościoła 
Polskokatolickiego J. E. Biskup Wiktor Wysoczański. Cieszy 
nas fakt, iż w imieniu Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich Unii Utrechckiej Arcybiskup Antoni 
Glazemaker wyraził prośbę i życzenie do złożenia przez Waszą 
Świątobliwość i Członków Świętego Synodu arcypasterskiej 
wizyty w Utrechcie. Radosnym sercem przyjęliśmy tę wiado
mość i żywimy nadzieją, że wśród składanych ekumenicznych 
wizyt Kościół Starokatolicki i Jego kanoniczna hierarchia, du
chowieństwo i wierni dostąpią tego zaszczytu.

Żegnając Waszą Świątobliwość w imieniu Kościoła Polsko
katolickiego dziękujemy za słowa skierowane do nas i przyj
mowanie nas z tak wielką szczerością.

Jako skromny podarunek przekazujemy także kasetę video, 
która upamiętniła częściowo pobyt Waszej Świątobliwości w 
Warszawie.

Dziękuję za uwagę,

Warszawa, 20.11.1987 t  Tadeusz R. M ajewski
Pierwszy Biskup 

Kościoła Polskokatolickiego



Your Holiness, Your Eminences,
Your Excellencies, Reverend Brothers!
Best Greetings in our Lord, Jesus Christ.

On behalf of the Polish Catholic Church I welcome you, Your 
Holiness, your canonical hierarchy, clergy and faithful united 
with us in holy faith.

We deeply appreciatc reception of Polish Catholic bishops 
in the seat of Patriarchate in Constantinople in 1981 by you, 
Your Holiness and the Holy Synod. In the patriarchal cathed- 
ral we offered our thanks to God, One in the Holy Trinity, for 
mercy of presence in the Sanctuary of the Original Apostolic 
Church. We paid tribute to relics of St. Andrew -  the Apostle. 
We also prayed for the intention of G od’s blessing of the Holy 
Church and our nations.

In October 16, 1987 we and other members of the Mixed 
Commission for Orthodox and Old Catholic Dialogue partici- 
pated in the pilgrimage to Philippi. We were privileged to 
stand in a place, in a stony celi in which Apostle Paul had been 
kept imprisoned and also in a place by a spring where Apostle 
Paul baptized St. Lucy and a mass of converted [Christians] 
peoples.

In the period from October 12 till October 20, 1987 we 
participated in a plenary session of the Mixed Theological 
Commission. Formal theological dialogue between the Ortho- 
dox and Old Catholic Churches was straightened before the 
V IIth  plenary meęting. The task set before the Mixed Theolo
gical Commission was fulfilled by the acceptance of docu- 
ments worked out by a mixed sub-commission.

M embers of the Commission had a through knowledge of 
theology in its slightest aspects. This fact has been proved by 
taking advantage of previous talks on theology which the 
Orthodox Church had with the Old Catholic Church and 
which brought out into relief a common conviction that an 
agreement on fundamental problems concerning holy faith 
can be reached.

The Mixed Theological Commission, working in the spirit 
of sincerity and love, looked into theological problems with 
keenest sacred consistency and sense of responsibility. By wor
king out common documents accepted by both sides the 
Commission formed theological basis which supported the 
idea of restoring church community between the Orthodox 
and Old Catholic Churches. W e’ve come to the above conclu- 
sion not only on the basis of the church order which the Mixes 
Theological Commission had received but also basing oursel- 
ves on criteria adeąuate for patristic and canon tradition.

We deeply believe that successful ending of theological 
dialogue becomes a strong impulse to every undertaking so 
that all theological endeavours for the unity could be evaluated 
by the Churches in the same spirit of love and common un- 
derstanding which characterized our Dialogue.
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Fulfilment of the theological task set before the Mixed 
Theological Commission concluded its works. We thanked the 
Holy T  rinity for all that we had gone through on every stage of 
the Dialogue. Glory be to God for everything!

We, Polish Catholics in unity with the Interantional Con- 
ference of Old Catholic Bishops of the Union of U trecht, 
express our gratitude, respect and sincerely thank you, Your 
Holiness, for your paternal interest in works of the Mixed 
Commission and in all stages of Dialogue. We thank His 
Eminence Metropolitan Damaskinos and all Reverend Brot
hers from the Orthodox Church for their engagement and 
hard work as well as for brotherly and kindly attitude towards 
representatives of the Old Catholic Church.

October 18,1987 became a historical day for the Orthodox 
Church and Old Catholic Church. During the Holy Mass 
celebrated by His Eminence Metropolitan Damaskinos in the 
cathedral in Kavala we felt the assistance of the Holy Spirit. 
M etropolitan of the Apostolic Church of Philippi, His Emi
nence Procopis, created the atmosphere of ardent prayers.

Your Holiness, Your Eminences, Your Excellencies!
Formal theological Dialogue between the Orthodox 

Church and the Old Catholic Church has successfully ended 
but our mission has not yet. We’ve brought into Dialogue our 
common faith as a valuable treasure. We’ve come out of 
Dialogue as brothers, as missionaries of unity and great hope 
that our union will end up in common HOLY COM M U- 
N IO N  and at the same time we’ll fulfil High-Priestly prayer of 
Jesus the Lord: «that all be one».

Thank you for your attention.

Warsaw, November 20, 1987 A.D.
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Jego Świątobliwość Dymitrios I -  Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola i Papież 
Nowego Rzymu
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Jego Świątobliwość Dymitrios I -  Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola i Papież 
Nowego Rzymu
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Gratulacje z okazji nadania przez 
Chrześcijańską Akademię 

* Teologiczną stopnia doktora 
honoris causa Jego Świątobliwości 
składa Pierwszy Biskup Kościoła 

Polskokatolickiego

Jego Świątobliwość Dymitrios I 
wręcza Biskupowi Koadiutorowi 

Wiktorowi Wysoczańskiemu 
medal pamiątkowy swojego 

pontyfikatu

Jego Świątobliwość Dymitrios I, 
Jego Eminencja Kardynał Józef 

Glemp Prymas Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Polsce, 

Jego Eminencja Metropolita 
Prawosławny Bazyli
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Uczestnicy uroczystej promocji 
w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej

Członkowie Świętego Synodu 
towarzyszący w podróży do 
Polski Jego Świątobliwości 
Patriarsze Dymitriosowi I 
w siedzibie Kurii Biskupiej 
Kościoła Polskokatolickiego 
i przed gmachem Domu 
Katedralnego w Warszawie



Dekoracja Złotym Orderem Biskupa Franciszka 
Hodura

%

W prezbiterium Soboru Prawosławnego w Wa
rszawie, podczas uroczystej celebry Mszy Św. 
przez Jego Świątobliwość Patriarchę Dymi- 
triosa I. Od lewej: Pierwszy Biskup Kościoła 
Polskokatolickiego Tadeusz R. Majewski, Bis
kup Szymon Romańczuk -  Sufragan Warszaw
ski Kościoła Rzymskokatolickiego i Ambasador 
Bułgarii

Dekoracja Złotym Orderem Biskupa Franciszka 
Hodura



Jego Świątobliwość Dymitrios I wręcza Pierwszemu Biskupowi Tadeuszowi R. Majew
skiemu medal pamiątkowy swojego pontyfikatu

Jego Świątobliwość Dymitrios I w otoczeniu Członków Świętego Synodu w Domu Ka
tedralnym Metropolity Bazylego na spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Rady Eku
menicznej
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Zabytkowy kościół w Atenach

*1

Święto Zwycięstwa Prawosławnego. Jego 
Świątobliwość Patriarcha Dymitrios I w 
otoczeniu Członków Świętego Synodu w 
Konstantynopolu
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Katedra w Atenach

Zabytkowy kościół w Atenach

Zabytkowy kościół w Atenach
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Zabytkowy kościół w Atenach 

«

Uroczystość św. Pawła na górze
w Akropolis

Historyczny kamień ołtarzowy 
w Atenach



A

Katedra w Atenach

Ateńczyk

W tym miejscu w Akropolis przemawiał św. Paweł 
Apostoł



t

Zabytkowy kościół w Atenach

Zabytkowy kościół w Atenach

Zabytkowy kościół w Atenach
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Bogurodzica

«

Spotkanie z proboszczem katedry w Atenach

✓

i f  !
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Acropolis Museum. Part of the eastern frieze of the Parthenon: Poseidon, Apollo and 
Artemis

Acropolis Museum. The «hydria-bcarers» in the procession of the Creater Panathenaea
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Ogólny widok 
na Akropolis

Ogólny widok 
na Akropolis
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Ateńczyk

Atenka
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Olympia
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Jego Eminencja Seraphim - 
Prymas Grecji i Biskup Tadeusz 
R. Majewski w otoczeniu 
Członków Świętego Synodu 
w Atenach -  2.III. 1988

Jego Eminencja 
Arcybiskup Seraphim 

i Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski 
-  Ateny -  2.III.1988

Jego Eminencja Arcybiskup 
Seraphim i Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski -  Ateny -  
2.I I I .1988
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Wręczenie ikon

Wręczenie darów

Jego Eminencja 
Seraphim, Pierwszy 
Biskup i Członkowie 
Świętego Synodu



Pierwszy Biskup i Członkowie 
Świętego Synodu
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Wręczenie darów

Pierwszy Biskup wręczył J. Em. Prymaso
wi Grecji książkę-album pt. Dzieje kultury 
polskiej



Kolor biało-czerwony i niebiesko- 
-biały to barwy narodu polskiego 
i greckiego...

Braterskie rozmowy na temat 
zakończonego Dialogu 
Prawosławno-Starokatolickiego



*

Rozdział 5

Jubileusz
Pierwszego Biskupa 
Kościoła Polskokatolickiego 
Tadeusza R. Majewskiego



»
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  Warszawa, dnia 13 grudnia 1986 r .

R A D Y  P A Ń S T W A

HENRYK ) A BŁOŃSKI

Ekscelencjo I

Pozdrawiam serdecznie Księdza Biskupa 2 okazji 

60 rocznicy urodzin. Pragnę wyrazić szacunek i  uznanie 

dla duszpasterskiego, ekumenicznego i patriotycznego 

dorobku Wa9zej Ekscelencji. Życzę wielu  dalszych owoc

nych lat życia , dobrego zdrowia i pomyślności w k iero

waniu Kościołem Polskokatolickim  dla dobra naszej 

Ojczyzny i na rzecz utrwalania pokoju.

,^lbjci*ch

Biskup Tadeusz R. MAJEWSKI 

Przewodniczący Rady Synodalnej 

Kościoła Polskokatolickiego w PRL 

Warszawa

M1N1STKR
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Ekscelencjo ,

60-lecie urodzin wieńczy Ksiądz Biskup ob“£itością 

dokonań owocnych dla Kościoła Polskokatolickiego, dla 

ruchu ekumenicznego w Polsce i w św ięcie , dla utrwala

nia pokoju i dla zdrowia Polaków.

Pięknie wpisuje siq  Wasza Ekscelencja w dz ie je  Ko

ścioła Polskokatolickiego jako kapłan, biskup i zwierz

chnik Kościoła. Pod kierownictwem Księdza Biskupa Koś

ciół Polskokatolicki rozwinął sie  i  umocnił duchowo, 

m aterialnie i organizacyjnie . Wzrósł wydatnie jego 

autorytet w Polgce i za granica.

Ma Ekscelencja lic/.ący s ic  wkład w  prace Między

narodowej Konferencji Biskupów Unii Utrechckiej i  w d ia 

logu starokatolicko-prawosławnym. Trwale w pamięci po

zostają  wystąpienia Księdza Biskupa na dwukrotnie zorga

nizowanej w Moskwie K onferencji Przedstaw icieli R elig ii 

Świata, jak również rozmowy w lipcu 1986 r . w Amerykań

skiej Radzie Kościołów.

Służba Kościołowi i Państwu jest n ierozdzielnie  

spleciona w działaln ośc i Waszej Ekscelencji. Była ona 

szczególnie ważna w sytuacjach trudnych dla Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej. Publiczne angażowanie się  K się

dza Biskupa na rzecz pokoju wewnętrznego i utrwalenia 

konstytucyjnego porządku ma korzystny wpływ na przezwy

ciężanie  kryzysu. Przyczynia sie  do ograniczenia zjawisk 

patologii społecznej i eliminowania narodowych wad 

Polaków.

Rząd PRL wysoko ceni troskę Waszej Ekscelencji

o żywe w iesi Polonii z krajem ojczystym, zwłaszcza o 

umacnianie związków Polonii skupionej wokół Polskiego 1 

Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie z Pol

ską.

Gratuluje Waszej Ekscelencji bogatego plonu 

znojnego życia . Życzę dalszych sukcesów we wszystkich 

sferach d z ia łan ia , dobrego zdrowia i wiele lat służby 

Kościołowi i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Wyrazy rszacunkui ,
Adam Łapartka

Biskup Tadeusz R.MAJEWSK3 

Przewodniczący Rady Synodalnej 

Kościoła Polskokatolickiego w PRL

W a r s z a w a
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*
Je g o  E k s c e le n c ja
K siąd z  B isk u p  T ad eu s2 R.MAJEWSKI

W m ie jsc u

W ielce  Szanowny K sięże  B is k u p ie ,

p o n iew aż  n ie  b ęd ę  mógł być w k r a ju  w d n iu  13 g ru d n ia  b r .  
p ro sz ę  p r z y j ą ć  t ą  d ro g ą  słow a na jw y ższeg o  szacunku  z o k a z ji  
d w u d z ie s te j  r o c z n ic y  p r z y j ę c ia  s a k ry  b i s k u p i e j  i  ju b i le u s z u  
u ro d z in *

Wyrażam g łę b o k ie  p r z e k o n a n ie ,  i ż  w o s o b ie  K siędza 
B isk u p a , p o d o b n ie  ja k  i  w kierow anym  p r z e z  N iego K o śc ie le  
P o ls k o k a tc i ic k im , p o l s k i  ru c h  p o k o ju  tn k ż e  w p r z y s z ło ś c i  z n a jd z ie  
w ie rn e  w s p a rc ie  w t r o s c e  o t rw a ły  p o k ó j -  n a jw y ższe  dobro  
w sz y s tk ic h  lu d z i  d o b r e j  w o l i .

S z c z e rz e  oddany

P rzew o d n iczący

~~ “iteioûiu 1 ■ •
p r o f . d r  H ieron im  KUBIAK

W arszawa, 2 8 .1 1 .1 9 8 6

Wnrszawa 1 2 -1 2 —1986

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY PAŃSTWA

/MM» Kumondef

Jego Ekscelencja Biskup 

Tadeusz R, MAJEWSKI

Z o k az ji dwudziestolecia Sakry Biskupiej 

oraz ju b ileuszu  urodzin proa2 ę przyjąć najlepsze 

życzenia zdrowia, wszelkich Łaak Bożych w zaszczyt

nej pracy duszpaatarakiaJ i patriotyoznej

L

Jan Dobraczyński

Jego Exce!leneja

B i s k u p  T a d e u s z  R . M A J E W S K I

E acellencjo,

P rzesy tem  W aszej E ace llen cji najlepsze 

życzenia w szelkiej pom yślności w związku 

z obchodzonym p rzez  Niego Jubileuszem  

20-lecia  w b iskupstw ie, oraz urodzin .

Warszawa, 1986 .12 .11 .

/ 7

im
OFFICE OK THE HKKMIDF.NT

27-ga s ty c z n ia  1987

Jegn E k sc e le n c ja  Ks Biskup Kysz.ai.-d Majewski
Z w ierzchnik  K o śc io ła  K a to lic k ie g o
O rdynarjusz  D ie c e z ji  W arszawskioj
u l .  Szwolerów U
Warszawa
P olska

W ielebny K sięże Ili sk u p ie :

Cenię so b ie  n ie z m ie rn ie  1 d z ię k u ję  za  pamięć 
i  z a p ro sz e n ie  na u ro c z y s to śc i  ju b ileu szo w e  Jego 
E k s c e le n c ji ,  j a k i e  odbyły  s i ę  w W arszawie 13-go 
g ru d n ia  lOflć r .

P ro szę  z t e j  o k a z ji  p r z y ją ć  moje g r a tu l a c j e  
o raz  n a js e rd e c z n ie js z e  ż y czen ia  o b f ity c h  Ińsk 
Bożych w Jego E k s c e le n c ji  d a ls z e j  p racy  d u sz p as
t e r s k i e j  .

ty c z ę  wyrazy g łęb o k ie g o  szacunku,

A lo jzy  A. Mazewsky 
AA.H i wil P rezes

WILISH NATIONAL ALUANCŁ filtK) N. Cieeni Avanuv Chwago. III tiOMb-ttłtK
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E v a n g e l i s c h e  K i r c h e  i n

KIRCHENAMT

D e u t s c h l a n d AARTSBISSCHOP
VAN

UTRECHT

OKR Dr . Ludwig Morkert 

EKI>Kuch<narm- Pwif.ch 210220 UMOlUninntr 31

Bi a chof

Tadeusz Rnszard Majewski 
ul. W ilcza 31

PL-OOS4 4 Warszawa

111 upfflbli iluni I I I'
und Au*loixharbcii 

|NJirłilliłiti Auflfnamil 

Hoientulii«« Sir I j .  30łXi 1 lami.it«r 21 
(0)11) 11! 1-0 Duichujihl )] 11 

fclM; <3.1*11.Id |< h k / iif iM ll; 7111 *

A m e r a f o o r t ,  14 Noveniber 1986

Synodąlrat der  P o ln iachk ath oliac h en  Kirche

Selir verehrter Herr Hischof Majewski,

zu Ilirem 60 . Geburtstag und zum 20 . Jahrestag Ihrer Weihe ala 
Bis chof grtiflen w ir Sie  selir h er zlich . Zu unserem groBen Be- 
dsuarn Kann wader Prasident Held noch ich selbst - ais der fiłr 
Osteurcpa zustfindige Referent in der Hauptabteilung I I I  des 
Kirchenaintefl der EKC - an den Feierlichkeiten  ani 13 . Dezeinber 
1986 teilnehmen. So mtichten wir Ihnen wenigstens auf diesem 
Woge unsere Gliick- und Segenswunsche uberm itteln.

Mogę Gott S ie  in Ihrem verantwortungsvollen Amt begleiten , 
Ihnen die  notwendige Kraft und Geaundheit fiir Ihren Dlenst 
scherken und Sie immar wieder neu erfahren laasen, dafi ER 
una in seinen Vaterhanden h alt .

"Seht auf und erhebt Eure H^upter, w eil slch Eure Erlosung 
nahfc." (Lukas 21) Mit dieaetti Spruch, der in unserer Kirche 
£Ur die Woche ihrna feierlich en  Gedenkens vorgesełien • i s t , 
iat der Grund unserer christlichen Freuda und Dankborkeit 
flngegebcn: Unsere ErlBsung ist  nahe. Wir wiinachen Ihnen von 

Herzen dieaen getrosten und zuversichtlichen Glauben, der uns 
auch sehwierJgerc Situatlonen unseres Lebens zu iiberwinden 
helfen w ird .

In der verbundenheit des einen Herrn grllftt S ie  sehr herzlich

|  JL.tuftwt
Dr. Ludwig Morkert

H e r zl ic h  tiedanken wir una fiir die  

freund lic he  E in la du n g  zum Jubilaurosfeicr 

am 15 December.

Leider kan ich  n icht  darao teilnehmen 

u . a .  w eil  ich  an dieaem Sonntag schon 

Verabredun^en gemacht habe fur 

mehrere Gottea die nsten  fu r  Al tkatholieken  

und A n g lik a n er .

Wir  bedanken una auch ftlr d ie  Gruase welche 

ich  erapflng wahrend das Symnosion 

Anfanga dieaeo  Monats

*-■*" '■ •■ -■ ■ II" f,». n.iklim^nuiMnuhili. Kul *l| liOUJ I ni ‘1 ?I0MJ17)

--------  , - * .  —  . I M W  A J. Glałeoiakef / A van Nieuwennarlafln 3 A / 6824 AM ARNHEM / Tekfoon 085 42 36 54

Drogę Pierwszego Biskupa 
Tadeusza R. Majewskiego 

przedstawia Ks. Infułat Edward 
Jakubas -  Senior Kapłanów 

Polskokatolickich

Biskup doc. dr hab. Wiktor Wysoczański przewod
niczy sesji jubileuszowej poświęconej Biskupowi 
Tadeuszowi R. Majewskiemu. Od strony prawej 
Ordynariusz Diecezji Krakowskiej Biskup Jerzy 
Szotmiller
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Życzenia od Przewodniczącego 
Rady Państwa Generała Armii 

Wojciecha Jaruzelskiego 
przekazuje Członek Rady Państwa 

poseł Kazimierz Morawski



Widok na salę podczas 
uroczystości jubileuszowej

Życzenia od Diecezji 
Wrocławskiej. Pierwszy Biskup, 
Biskup Wiesław Skołucki, Radca 
Józef Majewski, Biskup Zygmunt 
Koralewski

W imieniu wiernych parafii 
krakowskiej życzenia składa 
p. Maria Pamuła
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Życzenia od Arcybiskupa Sawy 
składa delegat Diecezji 

Prawosławnej w Białymstoku

Życzenia od Zarządu Głównego 
Społecznego Towarzystwa 

Polskich Katolików przekazuje 
dr Stanisława Guszkowska, 

a w imieniu Instytutu 
Wydawniczego -  dyr. 
Małgorzata Kąpińska

Życzenia od Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego przekazuje 

ks. doc. drhab. Zachariasz Łyko. 
Obok dyr. Jan Wiśniewski



Jego Świątobliwość Pimen - 
Patriarcha Moskwy i całej Rosji 
z okazji jubileuszu nadał Biskupowi 
Tadeuszowi R. Majewskiemu Order 
I Klasy Sw. Włodzimierza. Aktu 
dekoracji dokonuje delegat 
Patriarchatu



*
1

Dodatek Kościół Polskokatolicki 
i Jego działalność



Ołtarz Główny w katedrze w Warszawie
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Pierwszy Biskup Franciszek 
Hodur, duchowieństwo i wierni 

przed pomnikiem Adama 
Mickiewicza w Krakowie [1935 r.]

Jego Świątobliwość Pimen -  
Patriarcha Moskwy i całej Rusi, 

Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
Majewski, Biskup Maksymilian 

Rode, Biskup Wiktor Wysoczański, 
Metropolita Filaret i księża 

z Patriarchatu Moskiewskiego

A *
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Powitanie Papieża 
na lotnisku
w Warszawie. Od strony 
lewej: Przewodniczący 
Rady Państwa Gen. Armii 
Wojciech Jaruzelski 
i Członkowie Rady Państwa

Spotkanie z Jego 
Świątobliwością Papieżem 
Janem Pawłem II. Od 
strony lewej: Kardynał 
Franciszek Macharski, 
Prymas Józef Glemp, 
Papież Jan Paweł II, Ks. 
dziek. Tomasz Wojtowicz, 
Biskup Tadeusz R. 
Majewski i Biskup Wiktor 
Wysoczański



Po wyglądzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II można wnioskować, że roz
mowa z Pierwszym Biskupem i delegatami Kościoła Polskokatolickiego była konstruk
tywna
Spotkanie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II z Członkami Prezydium Polskiej 
Rady Ekumenicznej
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Rewizyta Zarządu Polskiej Rady 
Ekumenicznej u Prymasa 
Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Od strony lewej: Biskup 
Władysław Miziołek, Kardynał 
Józef Glemp, Metropolita 
Bazyli. Przemawia Biskup 
Tadeusz R. Majewski

Powitanie Jego Świątobliwości 
Papieża Jana Pawła II 
przez Członków Polskiej Rady 
Ekumenicznej

Jego Świątobliwość wita się 
z Biskupem Tadeuszem R. 
Majewskim. Obok Biskup 
Wiktor Wysoczański
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U roczystości z okazji 
intronizacji Patriarchy 
Rumuńskiego w Bukareszcie

F O T  gr  *» T ur w

360

M iędzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolickich U nii 
Utrechckiej obradująca 
w Austrii



Krzyż w katedrze 
w Trydencie

Wizyta w Scranton, 
Pa. 1985. Od strony 

lewej: p. dr Karol 
Sitko, Pierwszy Biskup 
Tadeusz R. Majewski, 

Pierwszy Biskup 
Franciszek Rowiński, 

Biskup Wiktor 
Wysoczański, Prezes 

Polsko-Narodowej 
«Spójni» -  Vincenty 

Yuskiewicz



\
Podpisywanie aktu konsekracji Biskupa Tadeusza R. Majewskiego w kościele w Bolesła
wiu 10 lipca 1966 r.



Uroczyste nabożeństwo 
w katedrze we Wrocławiu

Uroczyste nabożeństwo w katedrze we Wrocławiu



Prezydium Świętego Synodu. W pierwszym rzędzie: Metropolici, Jego Świątobliwość 
Patriarcha Pimen, Minister K. Charczew, Metropolita Bazyli. W drugim rzędzie Prezy
dium Synodu m.in. Metropolita Damaskinos, Biskupi Anglikańscy, Biskupi Rzymsko
katoliccy i Biskup Tadeusz R. Majewski

Prezydium Świętego Synodu. Przemawia Minister K. Charczew
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Moskwa -  Kreml -  Parlament. Z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi w ławach poselskich 
zasiedli oficjalni Goście -  reprezentanci różnych Kościołów, których powitał Przewodni
czący Rady Najwyższej Andrzej Gromyko. W pierwszym rzędzie: J. Em. Metropolita 
Bazyli, Arcybiskup Sawa, w drugim rzędzie: J. Em. Metropolita Mar-Gregorios z New 
Delhi, Arcybiskup Utrechtu Antoni Jan Glazemaker, Pierwszy Biskup Tadeusz R. 
Majewski i inni

Otwarcia Uroczystej Sesji Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego z okazji 1000-lecia 
Chrztu Rusi dokonał Jego Świątobliwość Pimen -  Patriarcha Moskwy i całej Rusi. Obok 
Patriarchy Metropolita Filaret, Metropolita Włodzimierz. W drugim rzędzie: Biskup 
anglikański i Pierwszy Biskup Tadeusz R. Majewski



Pierwsza Komunia Św. w parafii w Bolesławiu

Kapłani i wierni w katedrze warszawskiej



Słowa wyjaśnienia od Autora

Programując wydanie Jubileuszowego Albumu, zwróciłem się 
z prośbą do wszystkich duszpasterzy o przysłanie z każdej 
parafii polskokatolickiej zdjęć kolorowych oraz czarno-białych 
do reprodukcji w wydaniu książkowym. Niemal wszyscy 
Księża Proboszczowie nadesłali zdjęcia obrazujące kościoły, 
ich wystrój, uroczystości patronalne, domy parafialne itp.

Po redakcyjnej selekcji w większości zdjęcia te nie odpo
wiadały przyjętym w poligrafii normom. Fakt ten w znacznym 
stopniu wpłynął na reprodukcję tylko tych fotografii, które 
mogły być wprowadzone do druku. To też oczywiście w zna
cznym stopniu zubożyło Album, gdyż nie odzwierciedla w 
całości życia, działalności i osiągnięć powiększających się 
naszych parafii.

Z życia innych Kościołów wykorzystaliśmy wszystkie na
desłane i dostępne nam zdjęcia fotograficzne.

Jestem zdania, iż mimo różnych trudności technicznych 
Album Kościoła Polskokatolickiego spełni swoją rolę i stanie 
się trwałym dokumentem świadczącym o rozwoju naszego 
świętego Kościoła.

|  Tadeusz R. M ajewski




