


Chrystusie
Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie...

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę, 
Chrystusie...

I taką wielką żałobą 
Będę się żalił przed Tobą, 
Chrystusie,

Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy — serce mi pęknie, 
Chrystusie...

(Julian Tuwim, 1894-1953)

NASZA OKŁADKA: 
Zwiastowanie

M o tyw em  pow ta rza jącym  się 
przez ca ły  okres W ie lk iego  
Postu jes t w ezw anie  do 

p oku ty . W arto  w ięc  p rzyp o m n ie ć  
sob ie  treść  zaw artą  w  po jęc iu  
„p o k u ta ” . P ism o Św ięte, naw o
łu ją c  do  p o ku ty , żąda od nas 
w ew nę trzne j p rzem iany, naw róce 
n ia  do  Boga: „N a w ró ć c ie  się, 
a lbow iem  b lisko  je s t k ró les tw o  
n ie b ie sk ie ”  (M t 4, 17); „C zas się 
w y p e łn ił i b lisk ie  je s t k ró les tw o  
Boże. N a w ró ćc ie  się i w ie rzc ie  
w Ewangelię” (M t 1,15); „N aw róćc ie  
s ię — p o w ie d z ia ł do  n ich  P io tr — 
i niech każdy z was ochrzc i się w  im ię 
Pana Jezusa C h rys tu sa ” (Dz 2 ,37).

w tedy znaczenie  dla naszego re lig ij
nego życia , k iedy  zdecydow an i 
jes teśm y p rzy jąć  na s ieb ie  trud  
odw rócen ia  się od grzechu  i p o w ro 
tu do  B oga oraz tru d  d o b ro w o ln e 
go ponoszen ia  ka ry  za g rze 
chy.

D zis ia j, w  p rze c iw ie ń s tw ie  do 
okresu p ierwszych w ieków  chrześci
jaństw a , nie jes teśm y zobow iązan i 
do  p o k u ty  pub liczne j. U czynk i p o 
ku tne , tak ie  ja k  post, m o d litw a  i ja ł
m użna, są przez nas p ode jm ow ane  
i w ykonyw ane w  sposób dob row o lny  
i dow o lny . N ie  oznacza to  jednak, że 
u tra c iły  sw o ją  re lig ijn ą  i w y c h o 
w aw czą w artość. Z o s ta ły  jednak

Wielkanocna pokuta
Ludzkie życie  porów nać można do 

w ęd rów k i, k tó re j ce lem  je s t z je d n o 
czen ie  z B og iem . N ie je d n o k ro tn ie  
tra c im y  z po la  naszego w idzen ia  
sw ó j os ta teczny cel. Idz iem y d ro 
gam i m ora lnego zła i odw rócen ia  od 
Boga. W tym  kon te kśc ie  w ezw an ie  
do n a w rócen ia  oznacza p o w ró t 
na w ła śc iw ą  d ro g ę  życia . B ardzo 
k o n k re tn ie  rozum ie  to  Jan C h rzc i
c ie l: „P y ta ły  go  tłu m y : C óż w ięc  
m am y czyn ić?  O d p o w ia d a ł im s ło 
w am i: K to  ma d w ie  sukn ie , n iech 
podz ie li s ię z tym , k tó ry  n ic  nie ma, 
a k to  ma żyw ność, n iech  tak  sam o 
czyn i. P rzych o d z ili także ce ln icy , 
żeby p rzy ją ć  ch rzes t i p y ta li go: 
N auczyc ie lu , co  m am y czyn ić?  On 
im odpow iada ł: N ie  żądajc ie  n ic  w ię 
cej ponad  to , co wam  przep isano. 
Pyta li go  też i żo łn ie rze : A m y co 
m am y czyn ić?  On im odpow iada ł: 
Nad n ik im  się n ie  znęca jc ie  i n ikogo  
n ie uc iska jc ie , lecz p rzes tańc ie  na 
sw o im  żo łd z ie ” (Łk 3, 10-14).

W sposób szczególny nasze nawró
cenie  do ko n u je  się w łaśn ie  w  sakra
m encie  p oku ty . B ardzo  w ażne jes t 
w ięc  to , żeby w  okres ie  W ie lk iego  
Postu w ie rn i p rzys tą p ili do  sp o w ie 
dzi, k tó ra  od w ra ca  nas od g rzechu  
i p rzyw raca  do życ ia  w Bogu.

Przez poku tę  rozum iem y rów nież 
ponoszen ie  ka ry  za po p e łn io n e  zło. 
Z  w o li K ośc io ła  W ie lk i Post ma być 
rów n ież  okresem , w  k tó rym  m am y 
p o d jąć  tru d  zadośćuczen ien ia  za 
grzechy. W Środę P op ie lcow ą posy
paliśm y g łow y popiołem . Obrzęd ten, 
znany  ju ż  w  S ta rym  T estam encie , 
je s t znak iem  p rzy ję c ia  na s ieb ie  
ob ow iązku  p o ku ty . Ma on ty lk o

przez w ie lu  ch rześc ijan  s fo rm a lizo 
w ane do obow iązku  pow strzym an ia  
s ię od je d ze n ia  m ięsa w  p ią tek, 
o d m ó w ie n ia  m o d lite w n e j fo rm u ły  
lub pieniężnego w sparcia  „c o  łaska” . 
C zy jest to  rzeczyw iste  um artw ien ie  
się, w yp ływ a ją ce  z p o trzeby  re li
g ijn e g o  „n a w ró ce n ia  s ię ” do  B o
ga, o d n o w y  sw o jego  pos tępow an ia  
i życia?

Każdy cz ło w ie k  jes t w  w iększym  
lub  m n ie jszym  s to p n iu  d u ch o w o  
n ieupo rządkow any , sk ło n n y  do 
upadku . By um ieć  zapanow ać nad 
sw ym i popędam i, m usi m ieć s ilną  
w o lę  i ja sno  sp recyzow ane  norm y 
e ty c z n o -re lig ijn e . M usi też um ieć 
panow ać nad sobą, a jest to  m ożliw e 
przez o d p o w ie d n ią  ascezę, d o b ro 
w o ln ą  rezygnac ję  z w ie lu  rzeczy 
przy jem nych. P raw dziw e um artw ie 
nie po lega  na odm a w ia n iu  sob ie  
w łaśn ie  tego, co  przyjem ne, dozw o 
lone. R e zyg n a c ja  z k ie liszka  w ódk i, 
z pó jśc ia  do  k ina  czy  ze sp o tka n ia  
tow arzyskiego jest p raw dziw ym  ćw i
czen iem  w o li w  panow an iu  nad 
sw o im i zm ysłam i, a pod ję ta  z m o ty 
w u m iłośc i do Boga sta je się w ła śc i
w ym  aktem  poku tnym .

C h rze śc ija ń sk ie  zaparc ie  s ię sa- 
m e g o  s ie b ie  d a le k ie  je s t  od poga rdy  
czy nieuznawania ważności zm ysłów  
w  naszym  życ iu . O no  chce  je d yn ie  
uporządkow ać życ ie  duchow e  cz ło 
w ieka  i za d o śću czyn ić  B ogu  za 
po p e łn io n e  g rzechy . U m artw ien ie  
i w yp ływ a ją ca  z n iego  radość  m oże 
być po rów nana  do tre n in g u  i tryb u

c d. na str. 15



K O M U N I K A T
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich (MKBS 1998)

Biskupi zjednoczeni w Unii U trechck ie j zebrali się w  dn iach 1-6 lu tego 1998 r. 
w T echny/C h icago  (USA) na swej doroczne j Konferencji.

*Najważniejszym punktem obrad było odnowienie struktury Kon
ferencji Biskupów. Uchwalono poprzedzenie regulaminu preambu
łą, która ma stanowić teologiczną i eklezjologiczną podstawę tej 
„Konstytucji” Unii Utrechckiej. Ustalono też główne zasady tej 
preambuły. Ma ona zostać ostatecznie przyjęta na następnej Kon
ferencji.

Jednogłośnie uchwalono utworzenie stałego sekretaria
tu MKBS. Ma on polepszyć komunikowanie się i przepływ infor
macji oraz uprościć i pogłębić kontakt MKBS z Kościołami 
członkowskimi. Jednak finansowanie sekretariatu budzi poważną 
troskę.

Uchwały Konferencji w Wislikofen II bardzo skomplikowały sto
sunki pomiędzy Kościołami starokatolickimi. Biskupi ponownie po
twierdzili swą wolę pogłębienia zranionej jedności. Konferencja 
zapoznała się z wytycznymi przyjętymi przez Kościół amerykań
ski w celu uregulowania stosunków pomiędzy Kościołami w obec
nej sytuacji. Konferencja uważa te wytyczne za godną uznania 
próbę podtrzymania stosunków również w trudnych warun
kach.

MKBS stwierdziła z ubolewaniem, że wobec aktualnej sytuacji 
Unii Utrechckiej stosunki z prawosławnymi oraz z Kościo
łem rzymskokatolickim stały się trudniejsze. Tym bardziej 
należy jeszcze poważniej nad tym pracować. W związku z tym 
MKBS zaprasza Kościoły lokalne do zintensyfikowania kon
taktów na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Oczywiście, 
tak jak poprzednio, należy nadal dążyć do dialogu w skali 
globalnej.

Na następnej Konferencji biskupi zajmą się porozumieniem 
z Porvoo (porozumieniem między Kościołami Anglikańskim 
i Luterańskim Północy). Na Konferencjach Lambeth (Kon
ferencja wszystkich biskupów Wspólnoty Anglikańskiej) 
Unia Utrechcka będzie reprezentowana przez dwóch bisku
pów.

Konferencję zainaugurowało nabożeństwo w katedrze bratnie
go Kościoła w USA. Członkowie MKBS zostali również zaprosze
ni przez biskupów Kościoła rzymskokatolickiego i Episkopalne- 
go do ich chicagowskich katedr.

Następna MKBS odbędzie się w kwietniu 1999 r. w Holandii.
Utrecht i Berno, dnia 18 lutego 1998 r.

Chicago, Jll. (USA)
W Chicago, III. (USA) delegacja Kościoła Polskokatolickiego 

w RP spotkała się z biskupami Archidiecezji chicagowskiej 
Kościoła Rzymskokatolickiego.

Bp prof. dr hab. W iktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła, bp 
Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i bp Jerzy 
Szotmiller —  ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, 
uczestniczący w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich, która obradowała w dniach 1-6 lutego br., w Chica
go, Jll..spotkali się wdniu 4 lutego z przedstawicielami Archidiecezji 
Chicago Kościoła rzymskokatolickiego w katedrze pw. Św. Imienia.

Stronę rzymskokatolicką reprezentowali: JE. ks. bp Timothy 
J. Lyne, bp pomocniczy Archidiecezji Chicago, JE ks. bp Alfred 
A. Abramowicz, ks. Joseph Mytych — historyk archidiecezjalny oraz 
siostra Joan McGuire, dyrektora Kancelarii Religioznawstwa 
i Działalności Ekumenicznej.

Spotkanie odbyło się w prawdziwie chrześcijańskiej, brater
skiej atmosferze.

Chicago, Jll. (USA)
Zwierczhnik Kościoła Polskokatolickiego w RP udzielił 

wywiadu polonijnej prasie i radiu.
W ostatnim dniu obrad Międzynarodowej Konferencji Bisku

pów Starokatolickich Unii Utrechckiej (1-6 luty 1998) w Chicago, 
Jll., bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Pol
skokatolickiego w RP, udzielił wywiadu prasie i radiu polonijne
mu miasta Chicago i okolic.

Polonusi mieli okazję dowiedzieć się o historii ruchu starokato
lickiego w Europie Zachodniej, genezie Polskiego Narodowego Ko
ścioła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz
o Kościele Polskokatolickim w Polsce.

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP w  szczególny spo
sób podkreślił coraz lepiej rozwijające się kontakty ekumeniczne 
Kościołów starokatolickich z Kościołem rzymskokatolickim, w  tym 
rozpoczynający się dialog teologiczny Kościoła Polskokatolickie
go z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce.

Opracowano na podstawie komunikatu 
ks. dra Czesława Kuliczkowskiego

MKBS obradowała w Techny/Chicago (USA). Stoją od lewej: Bp \Heitz (Kościół Starokatolicki Austrii), bp Hejbod (Kościół 
Starokatolicki Czech), bp Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), arcybp Glazemaker (Arcybiskup Utrechtu i przewodniczący 
MKBS), bp Nemkovich (PNKK w USA), bp Swantek (Pierwszy Biskup PNKK w USA i Kanadzie), bp Gemy (Starokatolicki Kościół 

Szwajcarii), bp Skołucki (Kościół Polskokatolicki), bp Wirix (Haarlam w Holandii), bp Szotmiller (Kościół Polskokatolicki)



Z życia Kościoła

Polskokatolicka Parafia 
pw. MB Nieustającej Pomocy 
w Jeleniej Górze-Cieplicach

Od 10 lat duszpasterzuje 
w niej ks. proboszcz mgr Jan 
Belniak.

W tym czasie dzięki Jego oso
bistemu zaangażowaniu i pra
cy oraz finansowej pomocy 
uzyskanej z bratnich Kościo
łów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej, dzięki poparciu 
Zwierzchnika Kościoła bpa 
Wiktora Wysoczańskiego, ks. 
prob. Jan Belniak przebudo
wał i odremontował dom para
fialny oraz kościół parafialny.

Ks. Proboszcz od 9 lat pracu
je także jako nauczyciel i wy
chowawca z dziećmi chorymi 
w Sanatorium Reumatologicz
nym „Małgosia” w Cieplicach. 
Inicjuje wiele akcji pomocy 
charytatywnej.

Parafia polskokatolicka w Je
leniej Górze, jako jedyna od 
samego początku uczestniczy 
w dziele pomocy dzieciom 
przez Wielką Orkiestrę Świą
tecznej Pomocy J. Owsiaka. 
Dużo też działa dla dzieci 
z Białorusi. Ksiądz Proboszcz 
pospieszył z pomocą dzieciom 
powodzian z terenu wsi Łomni
ca, wszystkim zakupił brakują
ce podręczniki szkolne oraz 
dla jedenaściorga dzieci wyku
pił całoroczne obiady z ofiary 
przesłanej dla powodzian od 
Polskiego Narodowego Kato
lickiego Kościoła w USA.

Księdzu Proboszczowi Ja
nowi Belniakowi życzymy Bo
żego błogosławieństwa i zdro
wia w dalszej owocnej pracy 
duszpastersko-społecznej.

Po kilku latach ukończono remont kapitalny budynku kościoła

Plebania — również po kapitalnym remoncie



Z żyda Kościoła

Parafia polskokatolicka w Olsztynie

Wnętrze Kościoła polskokatolickiego w Olsztynie po remoncie ołtarzy 
(wystrój Bożonarodzeniowy) w 1998 r.

Parafię polskokatolicką pw. Matki Boskiej 
Wniebowziętej w Olsztynie zorganizował 
w 1965 r. ks. Hieronim Górecki.

Za kościół parafialny olsztyńskim wiernym 
służy dawna, zabytkowa kaplica cmentar
na, zbudowana w 1881 roku. Ks. Hieronim 
Górecki duszpasterzował w Olsztynie do 
1975 r. W latach 1975-1994 proboszczem 
parafii był tu ks. Marian Bugajski.

Od 1 września 1994 roku proboszczem 
paraf ii jest ks. Zygmunt Fedorczyk. Z chwi
lą objęcia parafii przez ks. Fedorczyka,  
rozpoczęły się intensywne prace remon
towe kościoła. Niewielka olsztyńska spo
łeczność polskokatolicka wiernych na 
apel ks. Proboszcza Zygmunta Fedorczy
ka i Rady Parafialnej odpowiedziała wiel
kim zaangażowaniem i ofiarnością. Od 
września 1994 roku parafianie — włas
nym nakładem finansowym i wspólnymi 
siłami, w czynie społecznym —  dokonali 
generalnego remontu wnętrza świątyni.

W pierwszej kolejności zamontowano 
kratę ochronną na drzwi wejściowe koś
cioła. Wymalowano kościół, do połowy 
ścian położono boazerię. Ołtarze uzyska
ły nowy wygląd. W ołtarzu głównym 
obraz Matki Boskiej Wniebowziętej zo
stał przyozdobiony nową metaliczną ra
mą, wokół której wykonano nowe oświet
lenie. Tabernakulum, będące dotychczas 
na uboczu, umieszczono w ołtarzu głów
nym i obramowano metalizowaną listwą 
z napisem IHS. Ambonkę i ołtarz główny 
wyklejono holenderską tapetą zmywalną, 
imitującą marmur. Ołtarze boczne zosta- 
ły bardziej wyeksponowane poprzez obu- 
dowanie i dodanie elementów dekoracyj
nych. Świece bocznych ołtarzy wykonano 
jako elektryczne. Dolne części ołtarzy zmo
dernizowano przez ich obudowę i wykona
nie postumentów pod figury. Ponadto po-  
malowano ławki i drzwi wejściowe, odno- 
wiono niektóre obrazy i figury, polakiero- 
wano chór i stacje drogi krzyżowej, w ok- 
nach wymieniono popękane szyby. Za
krystię całkowicie przemeblowano, doda- 
jąc dwudrzwiową szafę z nadstawką, wy
mieniono w niej też część zbutwiałej pod
łogi. Schody, prowadzące z kościoła do 
zakrystii, wyłożono terakotą. Do kościoła 
doprowadzono siłę (moc) elektryczną i za
kupiono piecyki ogrzewcze.

Wśród parafian znaleźli się również 
ofiarodawcy. Ofiarowano 2 nowe ornaty: 
biały i zielony, nową albę, świece olejo
we, paschał olejowy, obraz Matki Bożej 
Nieustające Pomocy. Jeden z radnych 
własnoręcznie wykonał katafalk.

Za pieniądze uzyskane z Urzędu Rady 
Ministrów przy pomocy Zwierzchnika 
Kościoła Księdza Biskupa Wiktora Wyso- 
czańskiego i Wojewódzkiego Konserwa-  
tora Zabytków w Olsztynie p. Jacka  
Wysockiego, parafia przystąpiła do re
montu zewnętrznego swojej świąty
ni.

Wymieniono częściowo dachówki, napra
wiono przeciekający dach nad zakrystią, 
wymieniono część rynien i rur spustowych. 
Wokół murów kościoła — w celu odwod
nienia — położono dreny, przed drzwia
mi wejściowymi placyk wyłożono brucz- 
kiem chodnikowym. Na elewacji kościoła 
wykonano tynk gładki i pomalowano emul
sją takie elementy jak gzyms, rozety itp.

Dwa lata rozmów, prowadzonych przez 
ks. Proboszcza Zygmunta Fedorczyka 
z prezydentem Olsztyna Panem mgr. An
drzejem Ryńskim, zaowocowały podjęciem 
dalszych prac remontowych. Na wyraźne 
polecenie prezydenta, Urząd Miejski zbu
dował dojazdową drogę utwardzoną try- 
linką z ulicy Wojska Polskiego na poses
ję kościoła i zamontował 2 lampy oświe
tleniowe typu parkowego.

W dniu 22 stycznia br. parafię olsztyń
ską odwiedził i przeprowadził wizytację 
kanoniczną Ks. Biskup prof. Wiktor Wyso-

czański, ordynariusz diecezji warszaw
skiej, Zwierzchnik Kościoła. Przybył do 
nas w towarzystwie Kanclerza Kurii Ks. mgr. 
Ryszarda Dąbrowskiego i Rzecznika Pra
sowego Rady Synodalnej Ks. mgr. Jerze
go Bajorka. Ks. Biskup, Zwierzchnik Ko
ścioła, w ramach Tygodnia Modlitw o Jed
ność Chrześcijan spotkał się z klerykami 
olsztyńskiego rzymskokatolickiego Wyż
szego Seminarium Duchownego. Do spo
łeczności seminaryjnej Ks. Biskup wygło
sił odczyt na temat starokatolicyzmu, 
z uwzględnieniem historii Kościoła Pol
skokatolickiego.

W spotkaniu tym uczestniczył rzymskoka
tolicki biskup pomocniczy archidiecezji 
olsztyńskiej (warmińskiej) Jacek Jezierski. 
Spotkanie przebiegło w  serdecznej i przy
jacielskiej atmosferze, stwarzając podwa
liny do planowanego dialogu teologicz
nego pomiędzy obydwoma Kościołami.

Kronikarz



W dniach od 6 do 16 lipca 1997 roku obradowała w Wislikofen (Szwajcaria) Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej . „Zajmowała się ona — jak czytamy
w 1991  r .  zgodnie z uchwałami posiedzenia MKBS 
dla i  i c h    członkowskich na temat ordynacji kobiet oraz jej konsekwencji
dla Kościo łów i ich stosunkow ekumenicznych” .

O Ś W I A D C Z E N I E
Międzynarodowej Konferencji Biskupów 

w Wislikofen (Szwajcaria)

1. MKBS przypomina,
a) że przyjęte przy jednym głosie sprze

ciwu oświadczenie MKBS z dnia 7 
grudnia 1976 r.1 zawarło wypowiedź, 
że MKBS „nie może wyrazić zgody na 
sakramentalną ordynację kobiet na 
katolicko-apostolski urząd diakona, 
prezbitera i biskupa” ;

b) że oświadczenie to zawiera również 
wezwanie, iż „Kościoły, które zacho
wały ciągłość ze starym, niepodzielo- 
nym Kościołem i jego sakramentalną 
strukturą urzędu, powinny wspólnie 
rozważyć problem ordynacji kobiet” ;

c) że ośw iadczeie  to wywołało opozycję 
w szeregu Kościołów starokatolickich 
i w rezultacie było coraz bardziej 
odrzucane, podczas gdy inne Kościoły 
starokatolickie zdecydowanie podtrzy
mywały je;

d) że w rezultacie tegoż, MKBS jedno
głośnie uchwaliła w 1988 r. zwołać, tak 
szybko jak to będzie możliwe, sesję 
nadzwyczajną, nie zmieniając tym sta
tusu oświadczenia MKBS z 1976 r.;

e) że na przeprowadzonej w Wislikofen w 
1991 r. sesji nadzwyczajnej uzgod
niono w przyjętej jednogłośnie uch
wale, iż problem ma być dalej w bar
dziej skoordynowany sposób studio
wany w poszczególnych Kościołach 
Starokatolickich Unii Utrechckiej w 
celu osiągnięcia „wspólnego, w pełni 
odpowiedzialnego i zasadniczego roz
strzygnięcia”2;

f) że w tymże oświadczeniu wyrażono 
życzenie przyśpieszenia „wyjaśnienia 
tego problemu także w dialogu z 
innymi Kościołami, szczególnie zaś z 
tymi, z którymi posiada wspólny urząd 
sukcesji apostolskiej” .

2. Międzynarodowa Konferencja Biskupów
Starokatolickich stwierdza:
a) że w dotychczasowym przebiegu stu

dium problemu ordynacji kobiet wśród 
Kościołów Starokatolickich Unii Utrech-

Starokatolickich (MKBS) obradującej 
od 6 do 16 lipca 1997 r.

ckiej, popartego w Wislikofen w 1991 r„ 
nie można było osiągnąć uzgodnienia 
co do tego,, czy udokumentowana 
przez Pismo Św. i Tradycję istota wiary 
katolickiej jest, czy też nie jest na
ruszona przez ordynację kobiet;

b) że ordynacja kobiet narusza jedną z 
podstaw istniejącej wspólnoty koś
cielnej Kościołów Starokatolickich, w 
tej mierze w jakiej wspólnota ta 
zakłada pełne wzajemne uznanie 
urzędu;

c) że zainicjowany w Wislikofen w 1991 r. 
dialog z innymi Kościołami został zrea- 
lizowany tylko w formie konsultacji 
prawosławno-starokatolickiej;3

d) że niektóre Kościoły Starokatolickie 
uważają ordynację kobiet za konie
czną ze względu na wiarygodność 
swego posłannictwa w ich otoczeniu 
społecznym i religijnym oraz z tego 
powodu chciałyby ją jak najszybciej 
urzeczywistnić, natomiast inne Koś
cioły są przekonane, że ordynacja 
kobiet wpłynęłaby ujemnie na ich wia
rygodność na wewnątrz i na zewnątrz;

e) że dokonana w przeszłości przez jeden 
z Kościołów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej ordynacja kobiet zmusiła 
inny Kościół Starokatolicki na pod
stawie jego przekonania do zakończe
nia pełnej w spólnoty z  tym Kościołem, 
gdyż nie można uznać ordynacji 
kobiet;

f) że nie można wykluczyć, iż dalsze Kościo
ły Starokatolickie odrzucające u siebie 
ordynację kobiet, wypowiedzą wspólnotę 
z tymi Kościołami Unii Utrechckiej, które 
w przyszłości będą wyświęcać kobiety;

g) że wszystkie Kościoły Starokatolickie 
chcą, na ile to jest możliwe, konty
nuować stosunki istniejące dotych
czas w ramach wspólnoty kościelnej 
Unii Utrechckiej.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich uznaje w obliczu takiej 
sytuacji:



a) że niejednogłośnie przyjęte oświadcze
nie MKBS w sprawie ordynacji ko
biet z roku 1976 nie może być uznane 
za powszechnie przyjętą w Kościołach 
Starokatolickich wypowiedź MKBS;

b) że w sprawie ordynacji kobiet nie jest 
obecnie możliwe przyjęcie jednogłoś
nego rozstrzygnięcia.

4, Międzynarodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich przyjmuje do wiado
mości4, że w rezultacie opisanej wyżej 
sytuacji postanowienie artykułu 1 Umowy 
Utrechckiej5 nie może już w pełn i być rea
lizowane, gdyż już nie wszystkie zjedno
czone w Unii Utrechckiej Kościoły 
lokalne i narodowe pozostają z sobą „w 
pełnej wspólnocie kościelnej” .

5. Międzynarodowa Konferencja Biskupów 
Starokatolickich postanawia:

a) że MKBS będzie na nowo obradować i 
rozstrzygać w sprawie tej sytuacji Unii 
Utrechckiej najpóźniej po sześciu 
latach, lub — na podstawie zmienionej 
sytuacji w zainteresowanych Kościo
łach Starokatolickich — wcześniej;

b) że żaden Kościół nie podejmie roz
strzygnięcia w sprawie ordynacji 
kobiet, zanim właściwy narodowy

' Oświadczenie MKBS z 1976 r. w sprawie ordynacji kobiet*
„Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechc

kiej, zgodnie ze starym, niepodzielonym Kościołem, nie może wyrazić zgo
dy na sakramentalną ordynację kobiet na katolicko-apostolski urząd diakona, 
prezbitera i biskupa.

Pan Kościoła, Jezus Chrystus, powołał przez Ducha Świętego dwunastu 
mężczyzn na urząd apostolski, celem kontynuowania jego zbawczego dzie
ła wśród ludzi.

Kościoły katolickie Wschodu i Zachodu powoływały tylko mężczyzn na 
sakramentalny urząd katolicko-apostolski.

Zagadnienie ordynacji kobiet dotyka podstawowej struktury i misterium 
Kościoła.

Kościoły, które zachowały ciągłość ze starym, niepodzielonym Kościołem 
i jego sakramentalną strukturą urzędu, powinny wspólnie rozważyć problem 
ordynacji kobiet, a przy tym wziąć pod uwagę wszystkie możliwe skutki jed
nostronnych rozstrzygnięć.

Utrecht, Berno, Bonn, 7 grudnia 1976 roku
Biuro MKBS: Przewodniczący: Arcybiskup Marinus Kok, Sekretarz: 

Biskup Leon Gauthier Skarbnik: Biskup Józef Brinkhues” .

* Oświadczenie to zostało przyjęte w  głosowaniu przez wszystkich bisku
pów MKBS UU, przy jednym głosie sprzeciwiającym się.

Ponieważ oświadczenie to MKBS nie przyjęła jednogłośnie, nie ma ono 
również w sensie prawnym mocy oficjalnej wypowiedzi MKBS (por. art. 5 
p. 4 i art. 7 p. 2 Umowy Utrechckiej z 1974 r.).

2 OŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI BISKUPÓW 
STAROKATOLICKICH W SPRAWIE ORDYNACJI KOBIET — Wislikofen, 
1-6 lipca 1991 roku

„Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (MKBS) ze
brała się w dniach od 1 do 6 lipca 1991 roku w Wislikofen (kanton Aargowia) 
w Szwajcarii, aby obradować na temat ordynacji kobiet. Dla Unii Utrechc
kiej problem ten sta ł się w ostatnim czasie zagadnieniem coraz bardziej palą
cym: z jednej strony istnieją głosy i rezolucje Kościołów lokalnych w Holan
dii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii, które życzą sobie ordynacji kobiet, z  dru- 
giej zaś strony przedstawione zostały opinie Polskiego Narodowego Kościo
ła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz Kościoła Polsko
kato lickiego w Polsce, które zgodnie z oświadczeniem MKBS z 1976 roku 
(wykluczającym ordynację kobiet), takiej możliwości nie widzą. Rzecz jas
na, we wszystkich Kościołach lokalnych istnieją poglądy —  jeśli zostały przed  
stawione — odbiegające od oficjaln ie zajętego stanowiska.

organ synodalny przyjmie do wia
domości niniejsze oświadczenie 
MKBS.

Uchwała ta została przyjęta jedno
głośnie.
Tekst niemiecki uważa się za auten
tyczny.
Wislikofen, dnia 14 lipca 1997 r.

Pro memoria
Biskupi Kościoła Polskokatolickiego: Wiktor 

Wysoczański, Wiesław Skołucki i Jerzy Szotmiller 
wzięli udział w sesji MKBS, która odbyła się w Wis
likofen w dniach 6-16 lipca 1997 r.

1. Podczas sesji MKBS biskupi podkreślili, że 
Kościół Polskokatolicki od samego początku był i 
nadal jest przeciwko ordynacji kobiet.

2. Biskupi opowiedzieli się za utrzymaniem peł
nej wspólnoty kościelnej z Kościołami Unii 
Utrechckiej.

3. Jednogłośnie biskupi potwierdzili, że Kościół 
Polskokatolicki pragnie utrzymać i pogłębiać więzi 
z PNKK w USA i Kanadzie.

4. Kobiety, które otrzymały święcenia kapłańskie, 
nie mogą sprawować Eucharystii w Kościele Polsko- 
katolickim, a księża polskokatoliccy nie mogą współ- 
celebrować Eucharystii z ordynowanymi kobietami.

5. Oficjalny tekst oświadczenia MKBS, jedno
głośnie podjętego w dniu 14.07.1997 r. w sprawie 
ordynacji kobiet zostanie opublikowany w języku 
polskim na łamach miesięcznika „RODZINA”.

Wislikofen, 6-16.07.1997 r.

W świetle tych rozbieżnych zdań oraz biorąc pod uwagę dotychczasową 
tradycję wyłącznego ordynowania mężczyzn na urząd kapłana, MKBS zwoła
ła nadzwyczajną sesję, aby po raz pierwszy wspólnie i wszechstronnie, 
uwzględniając różne punkty widzenia, przeanalizować problem ordynacji 
kobiet na urząd duchownego; oprócz teologów starokato lickich — kobiet
i mężczyzn — zaproszono także kobiety i mężczyzn, uprawiających teolo- 
g ię  z następujących Kościołów: anglikańskiego, prawosławnego, rzymsko
katolickiego i ewangelicko — luterańskiego. W rezultacie ich wspólnej pra
cy, biskupi doszli do zgodnego wniosku, że problem ordynacji, w tej postaci, 
w jakiej w tym stuleciu został postawiony po raz pierwszy z takim naciskiem, 
dotyczy wszystkich Kościołów lokalnych. Z tego powodu biskupi życzą so
bie bardziej intensywnego i skoordynowanego kontynuowania studiów tego 
problemu oraz wspólnej wymiany poglądów, uwzględniającej wszystkie 
teologiczne i pastoralne aspekty, i to we wszystkich Kościołach lokalnych. 
Umożliwi to opracowanie wspólnego, w pełni odpowiedzialnego i zasadni
czego rozstrzygnięcia.

Ponieważ Kościół Starokatolicki uważa się za kontynuatora jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, przeto pragnie wyjaśnienia tego 
problemu (i przyśpieszenia toku studiów), także w dialogu z innymi Kościo
łami, szczególnie z tymi, z którymi posiada wspólny urząd sukcesji apostol
skiej, aby na tej podstawie dojść do podjęcia postanowienia na własną odpo
wiedzialność.

Postępowanie, polegające na prowadzeniu dialogu w obrębie Unii Utrechc
kiej i poza nią, jest spełnieniem wymogu starokatolickiej zasady, zgodnie 
z którą Kościoły w inny się wzajemnie wysłuchać i probówać na drodze syno
dalnej poznać wolę Boga w odniesieniu do swojego Kościoła.

MKBS ze wszech miar zależy na tym, by wyżej naszkicowany proces stu
diów i dialogu został natychmiast wprowadzony wżycie, aby umożliwić jak 
najszybsze podjęcie wspólnego i zasadniczego rozstrzygnięcia.

Niniejsze oświadczenie zostało zaaprobowane przez wszystkich Bisku
pów Unii Utrechckiej w dniu 5 lipca 1991 roku” .

3 Ogłoszenie referatów oraz „Wspólnego przemyślenia” konsultacji \pra- 
wosławno-starokatolickiego 1996 r. w języku niemieckim jest planowane 
w IKZ (Międzynarodowym Czasopiśmie Kościelnym 87/1997/zeszyt 4).

4 To sformułowanie nie oznacza, że stan taki jest pożądany.

5 Brzmi on w tekście z 1974 r.: „Kościoły kierowane i reprezentowane przez 
biskupów zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozostają z sobą w pełnej wspól
nocie kościelnej” . Teksty z 1889 r. i 1952 r. są praktycznie identyczne z nim.



Dialog z Kościołem rzymskokatolickim
Dialog z Kościołem  rzym skokato lickim  rozpoczął się 

stosunkow o późno, po Soborze W atykańskim  II (1962- 
-1965), na którym  przyję to  D ekret o ekum enizm ie: „Jed
nym z zasadniczych zamierzeń D rugiego W atykańskiego 
Świętego Soboru Powszechnego jest wzm ożenie w ys ił
ków dla przyw rócenia jedności wśród w szystkich chrześci
jan, Bo przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Koś
ció ł, a m im o to w iele jest chrześcijańskich W spólnot, które 
wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie 
Jezusa Chrystusa. W szyscy wyznają, że są uczniam i Pana, 
a przecież mają rozbieżne przekonania i różnym i podążają 
drogam i, jak gdyby sam Chrystus by ł rozdzielony. Ten 
brak jedności jaw nie sprzeciw ia się w oli Chrystusa, jest 
zgorszeniem dla świata, a przy tym  szkodzi najświętszej 
spraw ie przepow iadania Ewangelii wszelkiemu stworze
n iu ” . W dekrecie tym  i w innych dokum entach Soboru 
W atykańskiego II w idać pewną zm ianę w nastawieniu 
Kościoła rzym skokato lickiego do dia logu ekum enicznego. 
Do Soboru W atykańskiego II stosunek Kościoła rzym sko
ka to lick iego do innych Kościo łów  określały: Sobór Lyoń- 
ski (1274), Dekret dla G reków (1439), encyklika  „Fulgnes 
corona” (1953), Sobór T rydencki: „D ekret o Najświętszym 
Sakram encie” (1551) i inne.

Bp Urs Kury tak p isał na tem at stosunku s tarokato lików  
do Kościoła rzym skokato lickiego: „O d ekum enicznego 
otw arcia się Kościoła rzym skokato lickiego po II Soborze 
W atykańskim  zm ien ił się jego stosunek do Kościoła staro
kato lickiego. W Holandii, N iemczech, A ustrii i Szwajcarii 
u tw orzono — najczęściej z in ic ja tyw y b iskupów  rzym sko
ka to lick ich  — kom isje do spraw dia logu, które intensywnie 
pracują. We w rześniu 1968 r. odbyła się w Zurychu Mię
dzynarodowa Konferencja Teologów  S tarokato lickich, 
podczas której s ta rokato liccy członkow ie kom isji do spraw 
dia logu i inn i teo logow ie  w ypow iedzie li się za dalszym 
prowadzeniem  rozm ów z Kościołem  rzym skokato lickim . 
S tw ierdzono, że dzieli nasz Kościołem  rzym skokato lickim  
'n iew ie le m imo to w ie le ’ (non multa, sed m ultum ). Przede 
wszystkim  dzielą nas dogm aty z 1870 r. dotyczące papieża. 
Pewne trudności stwarzają również rzym skokato lickie  
dogm aty maryjne z 1854 i 1950 roku. Istn ieją jeszcze inne 
problem y, takie jak stosunek Pisma Świętego do T radycji, 
nauka o łasce i zbaw ieniu, pewne fo rm y pobożności ludo
wej, któ rych  nie możem y przyjąć, a które trzeba g run tow 
nie rozważyć. Nasi rzym skokato liccy partnerzy dialogu, 
którzy wykazują dużo zrozum ienia dla naszego starokato
lick iego stanowiska, skierowali do Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan w Rzymie pytanie, czy można usto
sunkow ać się do Kościoła sta roka to lick iego  analogicznie, 
jak II Sobór W atykański do Kościoła prawosławnego. 
Poruszono przy tym  problem , czy i w jak im  zakresie moż
liwe jest przyw rócenie com m unio in sacris  pom iędzy Koś
ciołem  rzym skokato lick im  a Kościołem  starokato lick im . 
O dpow iedzi na te pytania jeszcze nie o trzym aliśm y, lecz 
według wszelkich danych istnie je nadzieja, że Sekretariat 
do Spraw Jedności Chrześcijan da pozytyw ną odpo
w iedź” .

Teolog rzym skokato licki, H einz-A lbert Raem, przedsta
w ił następujący przebieg dia logu starokato licko-rzym sko- 
kato lickiego, k tóry doprow adził do przygotowania 
Ram owych w ytycznych uzgodn ionych pom iędzy Unią 
U trechcką i Papieską Radą do spraw  Jedności C hrześci
jan : „W  roku 1988 kard. Jan W illebrands i przew odniczący

M iędzynarodowej Konferencji B iskupów  S tarokato lickich, 
arcybp Marinus Kok, podjęli dialog zm ierzający do oży
w ienia na nowo kontaktów  m iędzy Kościołem  rzym skoka
to lick im  a Kościołam i s ta rokato lick im i. Na początku naj
ważniejsze były  sprawy praktyczne. I tak np. od w ie lu lat 
stosunki ekum eniczne m iędzy Unią U trechcką a Kościo
łem rzym skokato lick im  były  u trudn ione  przez to, w jaki 
sposób w przeszłości duchow ni rzym skokato liccy prze
chodzili do różnych, narodow ych K ościo łów  s ta roka to lic 
kich.

Kard. Edward Cassidy, po objęciu w roku 1990 urzędu 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześci
jan, stara ł się poruszyć ten problem  w kontaktach lis tow 
nych z przew odniczącym  M iędzynarodowej Konferencji 
B iskupów  S tarokato lick ich  Unii U trechckie j, arcybpem 
A nton im  Janem Glazemakerem. W latach 1990-1995 
odbyło  się w iele spotkań przedstaw icie li Unii U tre ch ck ie j z 
msgr. H einzem -Albertem  Raemem z Papieskiej Rady ds. 
Jedności C hrześcijan. S twarzały one okazję do poszuki
wań różnych sposobów poprawy obustronnych stosun
ków (..).

P ro jekt ten przybra ł kszta łt w maju 1996 roku, gdy stało 
się m ożliwe om ów ienie całego zakresu tego problem u na 
wspólnej konferencji w U trechcie (Holandia). Delegacjom 
przew odniczyli: po stron ie  sta rokato lick ie j — arcybp 
A nton i Jan Glazemaker, a po stron ie  rzym skokato lick ie j — 
b iskup Bredy, Marcin Muskens. W następnych miesiącach 
pracowano nad tym , aby ująć rezultaty spotkania w U tre
chcie i opracować pro jekt umowy, którą m og łyby podp i
sać obie strony.

Rezultatem tych starań są Ramowe wytyczne U n ii 
U trechckie j i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijań
skiej. Zosta ły one podpisane przez kard. Edwarda Cassi- 
dy ’ego (październik 1996 r.) i p rzez a rcybpa  A nton iego Jana 
Glazemakera (listopad 1996 r.). Na początku grudnia  tekst 
ten zosta ł przesłany w szystkim  Kościołom  starokato lick im  
Unii U trechckie j i odpow iednim , rzym skokato lickim  Kon
ferencjom  Episkopatu; do tyczy to następujących krajów: 
Kanada, N iemcy, Francja, Holandia, Austria, Polska, 
Szwajcaria, Czechy i USA.

Jak napisano w pkt. 5 dokum entu, obecnie należy do 
kom petencji narodow ych Konferencji Episkopatów  obu 
K ościo łów  ocena ram owych w ytycznych i zbadanie, na ile 
mogą być one przydatne w szczególnych warunkach 
danego kraju. W ytyczne te wejdą w życie, jeśli zostaną 
ra tyfikow ane przez oba Kościo ły  w wyżej w ym ien ionych 
krajach, ew entualnie przy dodaniu w łasnych krajowych 
przepisów w ykonaw czych” .

D ialog ekum eniczny pom iędzy Polskim Narodowym  
Kościołem  Kato lickim  a Kościołem  Rzym skokato lickim  
w USA zaczął się fo rm ow ać w październiku 1980 roku. 
A rcyb iskup  Ramon Tore lli, w iceprzew odniczący Sekreta
riatu do Spraw Jedności Chrześcijan, przesłał wówczas do 
Krajowej Konferencji B iskupów Rzym skokatolickich w USA 
list, w którym  czytam y: „O jc iec Św ięty w yraził życzenie, 
aby na najbliższej Waszej Konferencji B iskupów  zbadano 
stan istn ie jących stosunków  oraz m ożliw ość dialogu 
pom iędzy Polskim Narodowym  Kościołem  Kato lickim  
a Kościołem  R zym skokato lickim  w USA” . Po w ym ianie 
lis tów  w listopadzie 1981 roku, pom iędzy bpem Ernestem 
Unterkoeflerem  (Kośció ł Rzym skokatolicki w USA) a bpem 
Franciszkiem R owińskim  (PNKK), w roku 1983 rozpoczęto



ofic ja lny  d ia log ekum eniczny. Pierwsze rozm owy odbyły 
się w dniu 23 października 1984 roku, w parafii PNKK, 
pw. św.św. Piotra i Pawła w Passaic, N. Jersey.

W ażnym momentem tego d ia logu było w spólne nabo
żeństwo B iskupów  Polskiego Narodowego Kościoła Kato
lick iego i Kościoła R zym skokato lickiego, odpraw ione 
w dniu 15 lu tego 1992 roku w katedrze pw. św. Stanisława 
w Scranton, Pa. B iskupi Kościoła R zym skokato lickiego w 
USA przedstawili ośw iadczenie, przyjęte w dniu 16 paź- 
dziern ika 1990 roku, które otrzym ało zezwolenie na pub li
kację przez Kom itet A dm in is tracy jny Krajowej Konferencji 
B iskupów  R zym skokato lick ich w USA w dniu 9 listopada 
1991 roku. W ośw iadczeniu tym  m.in. czytamy: „W  tym 
samym duchu, k tó ry  na tchną ł papieża Pawła VI i pa tria r
chę Atenagorasa do braterskiego uścisku na Górze O liw 
nej w 1964 roku, pragniem y wymazać z pam ięci i puścić 
w niepam ięć zarzuty ekskom uniki, które sta ły się przesz
kodą do zbliżenia w przeszłości” . Z tej okazji, papież Jan 
Paweł II przesłał lis t (z 4 lu tego 1992 r.), w którym  m.in. 
czytamy, że celem tego d ia logu „jest przezwyciężenie 
przeszkód dzielących nas od pełnej jednośc i” .

W dniu 16 listopada 1997 roku ukazała się w Tygodn iku  
Powszechnym inform acja, że „przedstaw icie le  Polskiego 
Narodowego Kościoła Kato lickiego w USA i Kanadzie 
wyrazili chęć osiągnięcia pełnej jedności z Kościołem  
rzym skokato lickim . Deklarację taką złożono podczas 
spotkan ia  h ierarchów  obu Kościo łów  w Scranton w Pen
sylwanii (28-29 października). Polski N arodowy Kośció ł 
Kato lick i pow sta ł na przełom ie XIX i XX w ieku w w yn iku   
kon flik tów  ka to lick ich  em igrantów  z Polski z am erykań
skim i biskupam i. Tw órcą i pierwszym biskupem tego Koś
cio ła  b y ł  ks. Franciszek H odur (1866-1953), którem u sakry 
biskupie j udzie lili b iskupi z U trechtu, zapewniając tym 
samym sukcesję aposto lską” .

Rozmowy bila tera lne z Kościołem  rzym skokato lickim  
prowadzą także inne Kościo ły s tarokato lick ie , in form ując
o ich przebiegu M iędzynarodową Konferencję B iskupów 
S tarokato lickich. Jedynie w Polsce nie było o fic ja lnego 
d ia logu z Kościołem rzym skokato lickim . Sytuacja zm ieniła 
się dopiero w tedy, gdy zw ierzchnik iem  Kościoła został bp 
prof. d r hab. W iktor W ysoczański, w ybrany przez O gó lno- 
polski Synod Kościoła Polskokato lick iego w dniu 27 j  

czerwca 1995 roku. O fic ja lne  spotkan ie  zw ierzchn ików  
obu K ościo łów  odby ło  się w dniu 31 stycznia 1997 roku, po 
adm in istracyjnym  objęciu przez bpa W iktora W ysoczań- 
skiego diecezji warszawskiej w dn iu  1 styczn ia  1997 roku. 
Podczas tego spotkania uzgodniono, iż należy rozpocząć 
ekum eniczny d ia log pom iędzy Kościołem  Rzym skokato
lick im  w Polsce a Kościołem  Polskokato lickim . W dniu 2 
kw ietn ia 1997 roku, zw ierzchnik Kościoła R zym skokato
lick iego w Polsce, kard. Józef Glemp, w ystosow ał pismo 
do bpa A lfonsa Nossola, przewodniczącego Rady do 
Spraw Ekumenizmu, w którym  —
„wyrażając stanow isko Konferencji 
P lenarnej Episkopatu” — poprosił
o nawiązanie kontaktu z Kościo
łem P olskokato lickim . W dniu 22 
kw ietn ia 1997 roku bp W iktor W y
soczański przesłał bpowi A lfonso 
wi Nossolow i dokum enty i kore
spondencję dotyczącą d ia logu po
m iędzy Kościołem  rzym skokato lic
kim a Kościołam i sta rokato lick im i, 
w tym  z Polskim Narodowym  Kościo
łem Kato lick im  w USA i Kanadzie.

W dniu 11 grudn ia  1997 roku, bp A lfons  Nossol 
przesłał na ręce bp W iktora W ysoczańskiego pismo 
następującej treści: „D rog i Księże B iskupie, kom uniku
ję z zadowoleniem , że 292 Konferencja Plenarna Episko
patu w C zęstochow ie zatw ierdziła  wczoraj o fic ja lny  
osobowy skład rzym skokato lickie j s trony dia logu po
m iędzy naszymi Kościołam i. Powitała oczyw iście też 
z radością sam fakt podjęcia tego d ia logu (...)” .

* KOMUNIKAT

„Dnia 10 lutego 1998 r. w Konstancinie 
k. Warszawy, w domu Konferencyjnym im. Bpa 
Edwarda Herzoga, rozpoczął się oficjalny dia
log ekumeniczny między Kościołem Polskoka- 
tolickim i Kościołem Rzymskokatolickim.

W spotkaniu wzięli udział: ks. bp prof. dr hab. 
Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła 
Polskokatolickiego, ks. inf. Kazimierz Bonczar — 
Sekretarz Rady Synodalnej, ks. inf. Henryk 
Buszka — Oficjał Sądu Biskupiego z Kościoła 
Polskokatolickiego oraz: ks. bp Jacek Jezierski — 
bp pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej, ks. 
dr hab. Edward Warchoł, ks. dr hab. Zdzisław 
Kijas OFM Conv. z Kościoła Rzymskokatolic
kiego.

W duchu modlitwy Chrystusowej 'aby 
wszyscy byli jedno’ przedstawiciele obu Kościo
łów wyrazili radość z rozpoczętego dialogu i 
pragnienie dążenia do jedności.

Ks. bp Wiktor Wysoczański, jako gospodarz 
spotkania, zapoznał zebranych z genezą i dzie
jami Kościoła Polskokatolickiego, który jest 
członkiem Unii Utrechckiej Kościołów staroka
tolickich.

Wcześniej podobny dialog został podjęty w 
USA i Kanadzie pomiędzy Kościołem Rzymsko
katolickim a Polskim Narodowym Kościołem 
Katolickim. Przedstawiciele obydwu Kościołów 
zgodzili się na potrzebę rozpoczęcia dialogu od 
tematów łączących obydwa Kościoły, a następ
nie na podejmowaniu tematów trudniejszych i 
tych, które różnią Kościoły.

Podjęto prace nad ustaleniem tematów 
do następnych Komisji. Gospodarzem kolej
nego spotkania będzie Kościół Rzymskokato
licki.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa” .

Dom Konferencyjny im. bpa Edwarda Herzoga w Konstancinie



Cud Zwiastowania

Anioł rzekł: „Oto poczniesz i porodzisz syna 
i nadasz mu imię Jezus”

Anioł Gabriel, ten sam, który zapowiedział 
poczęcie św. Jana Chrzciciela, został posłany 
przez Boga do Nazaretu z kolejną misją. Miał 
on zwiastować Maryi poślubionej Józefowi, 
że pocznie ona i porodzi syna, któremu na
da imię Jezus.

Oddajmy się dziś rozważaniom o głębo
kiej treści owego zwiastowania i o przyczy
nach, które do niego doprowadziły. W ca
łym zwiastowaniu bowiem zasadniczą rolę 
spełnia rozmowa pomiędzy aniołem Gab
rielem i Maryją, rozmowa, która powiązana 
jest przyczynowo z inną, mającą miejsce jesz
cze w raju, a będącą jej przeciwieństwem. 
W rajskim spotkaniu również dialog posia
dał kluczowe znaczenie, chociaż prowadzo
ny był pomiędzy niewiastą i aniołem, upad
łym wprawdzie, ale przecież aniołem.

Te dwie rozmowy stanowią dla człowieka 
punkty zwrotne o ogromnym znaczeniu. Moż- 
na je zrozumieć jedynie wówczas, kiedy 
zestawimy je razem. Oddzielone od siebie 
w czasie, są jednak ze sobą ściśle powiąza
ne. Ta pierwsza, już u początków dziejów 
człowieka zakładała, że przyjdzie kiedyś ko
lej na następną. Człowiek wygnany z raju 
otrzymał nadzieję, że przyjdzie Mesjasz, któ
ry na powrót pojedna człowieka z Bogiem.

Człowiek stworzony na obraz i podobień
stwo Boże był cały ogarnięty Bożą miłoś
cią, mógł odpowiadać na miłość, nosił w so
bie obraz Boga. Wiąże go z Bogiem nie tyl
ko to, że otrzymał od Niego istnienie, lecz 
głównie i przede wszystkim — wzajemna mi
łość. Trwało to aż do momentu, kiedy czło
wiek sprzeciwił się Bogu, kiedy powiedział 
swemu Stwórcy: „Nie” . Przestała wówczas 
istnieć cała sfera nadprzyrodzona w czło
wieku, zamarła w nim miłość.

Człowiek zbuntowany, odchodząc od Bo
ga, pozostał nadal pod działaniem miłości 
Bożej — zabrał z raju nadzieję powrotu do 
Boga; obietnicę Odkupienia. Długą drogę 
wygniania przebył człowiek z tą obietnicą, 
coraz bardziej tęskniąc do Ojca.

Zwiastowanie w  Nazarecie zapowiada kres 
tego wygnania i jest początkiem Nowego Przy- 
mierza, Przymierza Miłości. Rozmowa mię
dzy aniołem a Maryją staje się przejrzysta, 
pełna treści i znaczeń jedynie na tle daw
nych wydarzeń w raju. Przygotowuje ona po
wtórne spotkanie Boga z ludzkością; po
przez tajemnicze spotkanie Syna Bożego 
z Jego przyszłą ziemską Matką. Zdarzenie 
to całym swym bogactwem zaciążyło nad dzie- 
jami świata i człowieka, stało się początkiem 
nowej historii. Jest też ono kluczem do zro
zumienia ludzkiej rodziny zarówno w przesz
łości, jak i w przyszłości.

Spotkanie Syna Bożego z ludzkością by
ło postanowione przez Boga, ponieważ tyl
ko On mógł decydować o tym zdarzeniu. 
A  jednak Bóg, który obdarzył człowieka wol
nością i szanuje ją bardziej niż ktokolwiek 
inny, wciąga wolną ludzką decyzję w reali
zację planu zbawienia. Chce, aby człowiek 
wyszedł Mu naprzeciw. Sprawia, że przysz
ła Matka Jego Syna idzie Mu na spotkanie.

NAZARET — miasto Zwiastowania (widok obecny)
Niezwykła świętość, czystość i doskona

łość człowieczeństwa Maryi jest wpraw
dzie nieświadomym, lecz rzeczywistym wyj
ściem naprzeciw Bogu — i to tak daleko, 
jak daleko może to uczynić człowiek.

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Panzto- 
bą...” (Łk 1,28). Słowa anioła zdradzają Jej 
tajemnicę: choć zewnętrznie Maryja nie różni 
się od innych, jest jedną z wielu, jednak równo
cześnie przerasta każdego swoim wewnętrz
nym bogactwem, czystością serca i uczuć.

Bóg nie obawia się spotkania z grzeszni
kiem. Miłosierdzie Boże bierze w ramiona 
upadłego człowieka. Tam jednak, gdzie 
chodzi o spotkanie zawarte w  słowach anio
ła: „Oto poczniesz i porodzisz Syna i na
dasz Mu imię Jezus...” — tam Bóg będzie 
szukał człowieczeństwa wyjątkowego, któ
re — zanim napełni się Bogiem —  już jest 
pełne miłości i łaski.

„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z To
bą...” . Szacunek Boga w stosunku do człowie
ka przejawia się nie tylko w  fakcie, że Bóg po- 
zwolił mu na czynne uczestnictwo w  Odkupie- 
niu. On chce mieć w  człowieku wolnego i świa
domego współpracownika. Przyszła Matka 
Zbawiciela nie jest tylko posłusznym ślepo 
narzędziem, Bóg oczekuje od niej rozumnej
i wolnej decyzji. Przebieg rozmowy wskazu
je wyraźnie na to, że Najświętsza Maryja Pan
na zastanawia się głęboko nad całą sytuac
ją. Stawia pytanie: „Jakże się to stanie, sko
ro męża nie znam?” (Łk 1, 34).

Wolna i rozumna decyzja Maryi: „Niech 
mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 
38) — stanowi szczytowy punkt Zwiastowa
nia i sprawia, że dwie osobowości: osobo
wość Boga i Matki spotykają się, związane 
bardzo ścisłym węzłem rodzinnym — jako 
matka i syn. To wydarzenie wyrokuje wszyst
kie inne historyczne spotkania Chrystusa 
z ludźmi w ciągu trzydziestu trzech lat Je
go ziemskiego życia, a także spotkanie Bo-

gaz ludźmi wszystkich czasów i epok. Całe 
bogactwo zbawczego planu Bożego ma 
w Zwiastowaniu swój początek.

Decyzja Najświętszej Maryi Panny, wypo
wiedziana w krótkim: „Niech mi sięstanie” , 
posiada jeszcze inną wymogę. Bóg spotyka 
się w niej z człowiekiem, ale równocześnie 
człowiek spotyka się w niej z samym sobą, 
odnajduje najistotniejszą prawdę o sobie. 
A dzieje się tak, ponieważ w doskonałym 
człowieczeństwie Jezusa Chrystusa człowiek 
może dostrzec siebie takim, jakim stworzył 
go Pan Bóg — bez grzechu. W osobie naro
dzonego Chrystusa człowiek może odnaleźć 
utraconą nadzieję w przyszłość własnego 
człowieczeństwa. W osobie Jezusa widać 
człowieczeństwo jako wizję przynoszącą 
wyzwolenie, odkupienie i życie, jako nadzie
ja osobistego odrodzenia się w Jezusie Chry
stusie. Człowiek uwikłany w słabościach, ud
ręczony przez błędy i pomyłki, otrzymał zapo- 
wiedź przyszłej radości odrodzenia, wyzwo
lenia i pokoju wewnętrznego.

Ludzkość, która raz przyjęła Chrystusa, 
nie uwolni się już nigdy od Niego, od Jego 
prawdy, od Jego miłości. Można to twierdze
nie odwrócić i powiedzieć, że nikt i nic czło
wiekowi nie potrafi odebrać Chrystusa, po
nieważ żadna moc nie zdoła rozdzielić w Je
zusie Chrystusie bóstwa i człowieczeństwa.

Pozostaje jeszcze jedna strona spotkania 
w  Zwiastowaniu. W naturalnym porządku rze
czy za macierzyństwo płaci się dziewictwem. 
Bóg jednak działa poza tym porządkiem. Boże 
działanie może tylko ubogacać. Stąd też to 
jedyne, w dziejach ludzkości, spotkanie Matki 
z Dzieckiem — stanowi ubogacenie pod każdym 
względem, nie zabierając niczego w  zamian. 
Pomnaża wszystko i umacnia. „Jakże się to 
stanie, skoro męża nie znam?... Duch Święty 
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
cię. Dlatego też święte, które się narodzi, bę
dzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,33-39).



Metropolita Bazyli 
nie żyje

11 lu tego b r .  w  nocy zm arł w  Warszawie, 
w  w ieku 84 lat, m e tropo lita  BAZYLI (W łodzi
m ierz D oroszkiew lcz) — zw ie rzchn ik  Polskie
go A u toke fa licznego  Kościo ła  Prawosławnego.

Trzydziesto le tn ia  praw ie posługa 
m etropo lity  Bazylego na rzecz Koś
c io ła  prawosławnego w Polsce przy
padła na okres ważnych wydarzeń 
i przem ian tak w życiu re lig ijnym , jak 
i społecznym  oraz politycznym . 
W Kościele prawosławnym  uporząd
kowano wewnętrzne ustawodawstwo 
i przepisy (m.in. w 1970 r. nowy statut 
wewnętrzny, powstanie Rady M etro
po lita lne j, rozszerzenie program u 
nauczania w sem inarium  duchow 
nym). W okresie tym stw orzono rów 
nież własną bazę poligraficzną, 
zaczęły ukazywać się czasopisma 
prawosławne, m odlitew niki, kalen
darze.

Przy ogrom nym  zaangażowaniu 
m etropolity Bazylego doszło w 1991 r. 
do uchwalenia przez Sejm ustawy
o stosunku państwa do Polskiego 
Autokefa licznego Kościoła Prawo
sławnego, w 1994 r. natom iast przy
wrócono prawosławny ordynariat w oj
skowy.

W arto podkreślić, że ze w szystkich 
zw ierzchn ików  prawosławnych Koś
c io łów  autokefa licznych by ł m etro
po lita  Bazyli drugim  (po m etropo li
cie praskim  Doroteuszu) najdłużej 
panującym .

Jak pisze G. Polak w swoim  
pożegnaniu tego H ierarchy (Ża l po  
m etropo lic ie ), „(...) w ten sposób 
zamknęła się pewna epoka w życiu 
polskiego prawosławia. T rudno bę
dzie zastąpić charyzm atycznego 
zw ierzchnika, k tó ry w ie lką dobrocią, 
otw artością  i gorliw ością  w służbie 
Ewangelii zaskarbił sobie powszech
ny szacunek i sympatię.

(...) We w spom nieniach po śm ierci 
m etropolity, w yliczających Jego licz
ne zasługi, nie pow iedziano o jed 
nym. Dzięki swojej aktywności, 
o tw arciu się na św iat abp Bazyli 
przypom ina ł społeczeństwu po lskie

mu, że ważnym, nurtem chrześcijań
stwa w Polsce jest Kośció ł p raw o
sławny. Pochodzący ze skromnej rodzi
ny n igdy nie zapom inał, że „z ludu 
zosta ł wzięty i dla ludu ustanow io
ny” .

(...) Był człow iekiem  w ie lkodu
sznym, serdecznym, gościnnym
i szczodrym . Do końca życia zacho
w ał p rosto tę  i bezpośredniość, m imo 
że ty tu łow ano Go em inencją. Nie dał 
sobie usługiwać, w o la ł służyć innym.

(...) Był ekum enistą z przekonania, 
nie zachow yw ał urazy mimo dozna
nych krzywd. M o d lił się solidarn ie  za 
zw ierzchn ików  innych Kościołów, w 
tym  za Papieża i Księdza Prymasa. 
Gdy na jakieś spotkan ie  w chodz ił 
abp Bazyli, atm osfera stawała się 
serdeczniejsza i bardziej braterska. 
(...) Wierzę, że arcyb iskupow i Bazy- 
lemu św. P io tr o tw orzy ł bram y car
stwa n iebieskiego bez wahania, a 
Jego niebo będzie ekum eniczne” .

Pogrzeb m etropo lity  warszawskie
go i całej Polski odby ł się 13 lutego 
w  Warszawie. Wzięli w  nim udział naj
wyżsi dos to jn icy  różnych Kościo łów  
chrześcijańskich, przedstawiciele pre
zydenta, prem iera i parlamentu. 
K ośc ió ł Po lskokato lick i w tym  sm ut
nym pożegnaniu reprezentowali: 
zw ierzchnik Kościo ła bp W iktor 
W ysoczański, kanclerz Kurii B isku
piej ks. inf. Ryszard Dąbrowski oraz 
rzecznik Rady Synodalnej ks. Jerzy 
Bajorek.

L itu rg ii żałobnej w soborze kated
ralnym św. Marii Magdaleny prze
w odn iczy ł arcyb iskup b ia łostocko- 
-gdański Sawa, pe łn iący po śm ier
ci M etropo lity  obow iązki zw ierz
chnika polskiego prawosławia. W  swoim 
kazaniu podkreślił um iłow anie li
tu rg ii i śpiewu cerkiewnego 
przez Zm arłego oraz Jego głęboką 
wiarę, skrom ność, pokorę i dob

roć dla człowieka, k im ko lw iek by on 
był.

W yrazy w spółczucia w im ieniu 
Jana Pawła II, S to licy  A posto lskie j i 
w łasnym  przekazał K ościo łow i pra
wosławnem u nuncjusz aposto lski w 
Polsce abp Józef Kowalczyk. M ów ił 
on o Zm arłym  jako o gorliw ym  
biskupie, nie ty lko  troszczącym  się o 
swoją owczarnię, ale także stara ją
cym się realizować testam ent C hry
stusa „... aby wszyscy byli jedno ” . Na 
koniec z łoży ł Zm arłem u „w yrazy 
szacunku i uznania za Jego służbę 
C hrystusow i, sprawowaną w Koś
cie le prawosławnym  w okresie tru d 
nym, ale też w okresie ważnych 
przem ian w życiu re lig ijnym  i spo
łecznym  Rzeczypospolite j Pol
sk ie j” .

Prezes Polskiej Rady Ekum eni
cznej bp Jan Szarek podkreślił, że 
wraz ze śm iercią M etropo lity  Bazy
lego polska ekum enia traci w ie lk iego 
św iadka w ia ry  i gorliw ego rzecznika 
porozum ienia m iędzy Kościołam i. 
„Sw oim  łagodnym  podejściem  do 
ludzi p o tra fił z jednywać sobie na
wet p rzeciw n ików  i w rogów . Kochał 
w szystkich, bo kochał C hrystusa” — 
pow iedzia ł na zakończenie zw ierz
chn ik  Kościoła E w angelicko-Augs
burskiego w RP.

Nad trum ną Zm arłego przem awiał 
też przedstaw iciel Kościoła Adw en
tystów  Dnia S iódm ego, ks. prof. 
Zachariasz Łyko. Jako ostatni głos 
zabrał m etropo lita  P itirim  — przed
staw icie l Patriarchatu M oskiewskie
go, przekazując Kościo łow i prawos
ławnem u w Polsce wyraz bólu i 
współczucia.

Po trwającej ponad cztery godziny 
litu rg ii żałobnej kondukt pogrzebowy 
udał się na cm entarz praw osław ny 
na warszawskiej W oli, gdzie abp 
Bazyli został pochowany.



Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Nadzieja drogą do jedności chrześcijan
W dniu 23 stycznia 1998 r. ks. Stanisław Muchewicz, proboszcz parafii polskokatolic- 

kiej pw. Świętej Rodziny w Łodzi, wygłosił kazanie podczas nabożeństwa ekumeniczne
go w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Łodzi. Niżej publikujemy obszerne 
fragmenty tego kazania.

„Tegoroczny Tydzień M odlitw
o Jedność Chrześcijan odbywa się 
pod ogólnym  hasłem: „D uch Święty 
w spiera nas w słabości naszej” (Rz 8,
26), zaś hasło dnia dzisiejszego 
brzmi: „W  nadziei bowiem już 
jesteśm y zbaw ien i” (Rz 8, 24).

(...) Dziś naszą uwagę skup im y na 
teo log icznej cnocie  nadziei. T rzy są 
cnoty, które nazywamy teo log iczny
mi z tej racji, że staw ia ją nas w bez
pośrednim  stosunku do Boga, i one 
też określają najbliżej cel naszego 
życia. Są to: w iara, nadzieja i m iłość. 
Nazywamy je też cnotam i boskim i z 
k ilku  powodów. Racją na jogó ln ie j
szą jest to, że jako dyspozycje nad
przyrodzone, wlane, otrzym ujem y 
bezporednio od Boga wraz z łaską 
uświęcającą. Te trzy cno ty  sk ie ro
w ują człow ieka bezpośrednio do 
Boga, a sam Bóg określa ich istotę — 
czyli to, czym one są same w sobie. 
Te trzy  cnoty — i ty lko  one — toru ją  
nam bezpośrednią drogę do samego 
Boga, bo dają Go nam w charakterze 
bezpośredniego przedmiotu d la  aktów 
duszy naszej. Te cnoty odpowiadają 
na pytanie: Po co Pan Bóg stw orzył 
człowieka?...

(...) Św. P iotr w I Liście 1, 21 napi
sał, że „W iara wasza i nadzieja są 
skierowane ku B ogu” , natom iast św. 
Paweł (1 Kor 13, 13): „Teraz zaś 
pozostaje wiara, nadzieja i m iłość, te 
trzy, lecz najw iększa z nich jest 
m iłość” .

W iara leży u podłoża drug ie j cnoty 
teo log iczne j, jaką jest nadzieja. Na
dzieja —- to drug i stopień w h ierarchii 
m otorów  nadprzyrodzonego życia; 
nadzieja — to więcej niż wiara, ale to 
jeszcze nie m iłość w pełnym  tego 
słowa znaczeniu. Nadzieja zawiera w 
sobie wiarę, a m iłości ty lko  dotyka, 
tej m iłości jest najniższym stopniem.

W życiu ludzkim  nadzieja odgrywa 
ogrom ną rolę. Na nadziei bowiem 
opiera się całe dążenie ludzkości nie 
ty lko  w porządku naturalnym , ale i 
nadprzyrodzonym. Nadzieja w porząd
ku natura lnym  to oczekiwanie na 
spełn ienie się czegoś pożądanego, 
to  u fność spełn ienia się tego, czego 
wyczekujem y. (...) Obecnie chrześci
jan ie żyją nadzieją, że w kró tce  na
dejdzie czas ich zjednoczenia. Jego 
Św ią tob liw ość Jan Paweł II na tem at 
pojednania chrześcijan m ów ił we  
W rocław iu w ubiegłym  roku: „Nasze

Kościo ły  i W spólnoty Kościelne 
potrzebują pojednania. Czy możemy 
być w pełni pojednani z Chrystusem , 
jeśli nie jesteśm y w pełni pojednani 
ze sobą? Czy możemy w spóln ie  i 
skutecznie św iadczyć o Chrystusie 
nie będąc pojednani ze sobą? Czy 
m ożem y pojednać się ze sobą, nie 
przebaczając sobie nawzajem? Wa
runkiem  pojednania jest przebacze
nie, które nie jest m ożliwe bez w ew-  
nętrznej przem iany i nawrócenia, 
będących dziełem łaski. Zaangażo
wanie ekum eniczne musi opierać się 
na nawróceniu serc i na m od litw ie ” .

Czym jest teolog iczna cnota na
dziei?

Teolog iczna cnota nadziei jest 
cnotą w laną przez Boga w duszę 
ludzką i doskonalącą w olę ludzką, 
dzięki które j z pełną ufnością — ze 
względu na wszechmoc, dobroć, 
m iłosierdzie  i praw dom ów ność Bo
ga — oczekujem y chw ili osiągnięcia 
w iekuiste j szczęśliwości po śm ierci 
oraz tych  w szystkich środków , które 
w czasie naszej w ędrów ki ziemskiej 
są konieczne do osiągnięcia tego 
ostatecznego celu. Zatem, teo log i
czna cnota nadziei zw rócona jest ku 
Bogu jako  najwyższemu Dobru, 
które nas uszczęśliwi.

M ów ić o nadziei znaczy też tyle, co 
próbow ać określić m iejsce, jakie 
zajm uje przyszłość w życiu re lig ij
nym ludu Bożego. Przyszłość pełna 
szczęścia, do którego wezwani są 
wszyscy ludzie, gdyż — jak pisze św. 
Paweł aposto ł (1 Tym 2, 4): „Bóg 
chce, aby wszyscy ludzie byli 
zbaw ien i” .

Bóg n igdy nie pozostawia ludzi 
bez nadziei. Św iadczy o tym  ta jem ni
cza ob ie tn ica dana grzesznej ludz
kości przez Boga na samym począt
ku h is to rii życia ludzi na ziem i, za
raz po grzechu pierworodnym . H isto
ria nadziei b ib lijne j rozpoczyna 
się w łaściw ie  od czasów Abraham a
i c iągn ie  się przez księgi Starego 
Testamentu, opiewając — zwłaszcza 
w księdze Psalmów — miłosierdzie Bo
że.

(...) N iezłom ne przekonanie, że 
w szystkie nadzieje chrześcijan zos
taną spełnione, ma swe źród ło  w 
praw dom ów ności i w ierności Boga.
To Bóg wspom aga w ierność cz ło 
w ieka od chw ili jego narodzin aż do 
wejścia do chwały, o czym tak w yra

źnie napisał aposto ł Paweł w Liście 
do Rzymian 8, 28-30: „A  w iemy, że 
Bóg w spółdziała we wszystkim  ku 
dobrem u z tym i, którzy Boga miłują, 
to  jest z tym i, k tó rzy w edług posta
now ienia jego są powołani. Bo tych, 
których przedtem znał, przeznaczył 
w łaśnie, aby się stali podobni do 
obrazu Syna jego, a On żeby był 
p ierw orodnym  pośród braci; a k tó 
rych przeznaczył, tych i powołał, 
a k tó rych  pow oła ł, tych i uspra
w ied liw ił, a któ rych  uspraw ied li
w ił, tych i uw ie lb ił” . Przede 
w szystkim  jednak pewność spełnie
nia nadziei pokładanych w Bogu 
w yn ika  z faktu m iłości, jaką Bóg 
okazał ludziom  w zbawczym dzie
le Jezusa Chrystusa: „O n, który 
nawet w łasnego Syna nie oszczę
dził, ale Go za nas wszystkich 
wydał, jakżeby m iał sam wraz z Nim 
w szystkiego nie darow ać?” (Rz 8, 
32).

(...) C hrystus um arł za wszystkich 
ludzi, a w ięc za tych, k tó rzy żyli 
przed Jego narodzeniem , dla któ 
rych niebo zostało zam knięte przez 
grzech p ierworodny, um arł też za 
tych, k tórzy żyli Jemu w spółcześ
nie, i za tych, k tórzy żyją obec
nie oraz którzy jeszcze się nie na
rodzili. Od nas samych w ięc zale
ży, czy zechcem y skorzystać z dzie
ła Odkupienia, dokonanego przez 
naszego Zbaw icie la, Jezusa C hry
stusa. W dążeniu do celu ostatecz
nego — oprócz dzia łania Bożego - 
czynnik iem  koniecznym  jest cz ło 
wiek, obdarzony przez swego S tw ór
cę sam odzie lnością i w olną w o- 
lą.

(...) Nadzieja zawieść nie m o
że, ponieważ m iłość Boga rozlana 
jest w sercach naszych przez Du
cha Świętego, k tó ry  zosta ł nam 
dany” (Rz 5, 5). Duch Św ięty zo
sta ł nam dany w sakram encie chrztu 
św iętego. Na chrzcie św iętym  o trzy
m aliśm y też pierwsze dary Ducha 
Świętego, które budzą w nas nieza
wodną nadzieję na osiągnięcie peł
ni łask przybranych dzieci Bożych 
w K rólestw ie N iebieskim  i pozwa
lają nam przeczuwać przyszłą chw a
łę: „I m y sami, posiadając zada
tek Ducha, my również sami w zdy
chamy, oczekując uw oln ienia na
szego ciała. W nadziei bowiem 
już jest eśmy zbaw ieni (...). Jeżeli 
zaś spodziew am y się tego, czego 
jeszcze nie w idzim y, to  z w ytrw a
łością  na to czekam y” (Rz 8, 23- 
-25).



W dniu 19 stycznia 1998 r., 
w parafii pw. Św. Rodziny w  Łodzi 
została odprawiona Msza Św.
o zjednoczenie chrześcijan, pod
czas której modlono się do Boga 
Ojca o dar jedności dla wszyst
kich chrześcijan: „Zalecam więc 
przede wszystkim, by prośby, 
modlitwy, wspólne błagania, dzięk- 
czynienia, odprawiane były za 
wszystkich ludzi; za królów i za 
wszystkich sprawujących wła
dzę, abyśmy mogli prowadzić 
życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest 
to bowiem rzecz dobra i miła 
w oczach Zbawiciela naszego, 
Boga, który pragnie, by wszyscy 
ludzie zostali zbawieni i doszli do 
poznania prawdy. Albowiem jeden

Ks. Stanisław Muchewicz, proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Łodzi, 
odprawiający Mszę Świętą o zjednoczenie chrześcijan

jest Bóg, jeden też pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, Czło
wiek, Chrystus Jezus, który 
wydał siebie samego na okup za

wszystkich jako świadectwo we 
właściwym czasie”

(1 Tm 2,1-6).

Modlitwa o jedność chrześcijan
Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów 
z Łodzi-Łagiewnik podczas Mszy Świętej w parafii polskokatolickiej 

pw. Sw. Rodziny w Łodzi przy ul. Limanowskiego 60.
Księża z różnych Kościołów podczas nabożeństwa 

ekumenicznego w parafii polskokatolickiej 
pw. Św. Rodziny w Łodzi

Wierni 
z różnych 

Kościołów 
chrześcijańskich 

podczas 
nabożeństwa 

ekumenicznego



Kobiety wczasach apostolskich nie były dopuszczane do ży
cia publicznego. Jednak podczas wydarzeń związanych z boles
ną drogą Boga-człowieka zachowały się w sposób niezwykle
szlachetny i budujący, okazując Zbawicielowi nie tylko współczu
cie, ale i pomoc. Zastanówmy się dziś i rozważmy, jak ustosunko
wały się niewiasty do Syna Bożego w godzinach Jego męki.

Po powrocie od Heroda Piłat jeszcze bardziej u tw ierdził się 
w przekonaniu, że Jezus jest niewinny, i skłonny by ł Go uwolnić. 
Zorientował się też, że Jego skazaniem na śmierć zainteresowa- 
ni są jedynie religijni przywódcy żydowscy. Spodziewał się nato
miast, że zgromadzony lud wypowie się za uwolnieniem Nauczy
ciela z Nazaretu. Okazją do tego miał być akt tradycyjnej am
nestii paschalnej. Zanim lud zdążył wypowiedzieć się w spra
wie uwolnienia jednego z uwięzionych, obok sędziego pojawił 
się posłaniec od żony, która: „kazała mu powiedzieć: Nie wda
waj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele przez nie
go wycierpiałam” (M t 27,19). Pośród wrogów otaczających Je
zusa znalazła się jedna słaba niewiasta, która odważyła się 
nazwać Go sprawiedliwym. Była więc pierwszą osobą, która sta
nęła w Jego obronie.

Prośba żony zrobiła na Piłacie ogromne wrażenie. Klaudia Pro-
kula (tak się bowiem nazywała) wywodziła się z dawnego rodu 
rzymskiego. Z jej postępowania można wnioskować, że była ko
bietą uczciwą i sprawiedliwą. Nie mogąc znosić spokojnie ha
niebnych oskarżeń, stanęła w obronie Chrystusa. Należy więc 
podziwiać jej odwagę, że odważyła się bronić nieznanego jej 
człowieka, chociaż wszyscy sprzysięgli się przeciw Niemu. Po
syłając przez posłańca ostrzeżenie mężowi, okazała też jemu 
swoje przywiązanie i troskę; chociaż nie zdołała ustrzec go od 
tragicznego w  skutkach błędu, zrobiła wszystko, co w jej mo
cy, w ten sposób spełniła rolę, jaką Bóg powierza każdej żonie: 
by była sumieniem rodziny, aniołem stróżem męża oraz straż
niczką czystości i uczciwości ogniska domowego.

Chrystus cierpiący i kobiety
Wśród niewiast szlachetnego serca, które Zbawiciel spot

kał na swej drodze na Golgotę, była również inna, która nie ty l
ko łzami, ale czynem przyniosła Chrystusowi ulgę w cierpie
niach. Kobieta ta — jak mówi tradycja — spotkała Chrystusa dźwi
gającego krzyż na wzgórzu Kalwarii. Z miłości do cierpią
cego Pana, przezwyciężając wszelkie obawy, strach i nie
śmiałość, przecisnęła się przez tłum i białą chustą otarła 
sponiewierane oblicze Chrystusa. Jakież było jej zdziwienie, 
gdy ujrzała na chuście wizerunek twarzy Syna Bożego! 
Takiego obrazu nikt jeszcze nie otrzymał w podarunku, 
a właśnie od niego nazwano tę kobietę Weroniką (z greckie
go: „vera ikon” czyli „prawdziwy obraz” ). Szlachetny czyn tej 
niewiasty wspominamy przy szóstej stacji Drogi Krzyżowej.

Pochód krzyżowy i męka Pańska trwały jednak nadal. W pew
nym momencie — prawdopodobnie już poza bramami mia
sta  —  Chrystus dźwigający krzyż zauważył, że „szła za nim licz
na rzesza... niewiast, które biadały i płakały nad nim” (Łk 23,
27). Były to mieszkanki Jerozolimy, do których przyłączyły się 
prawdopodobnie kobiety galilejskie, towarzyszące zazwyczaj 
Jezusowi w Jego podróżach misyjnych. W Jerozolim ie bo
wiem, jak to wynika z pism rabinistycznych, istniało stowarzy
szenie szlachetnych kobiet, których zadaniem było podawa
nie wina zmieszanego z kadzidłem, które miało działać znieczu
lająco. Niewiasty te wykazały niezwykłą odwagę, okazując cier
piącemu Jezusowi publiczne współczucie: bowiem głośne lito
wanie się nad skazanym wyrokiem Najwyższej Rady było suro
wo zabronione. Co więcej, w przypadku skazania kogoś na 
śmierć, najbliżsi jego krewni musieli przyjść i pozdrowić sę
dziów oraz świadków na znak, że nie żywią wobec nich urazy
i są  z wyroku zadowoleni. Zdobycie  się na  taki gest na pewno 
nie było łatwe. Żołnierze rzymscy prowadzący na śmierć Jezusa 
zachowywali się obojętnie. Tłumy szły na Golgotę dla zaspoko
jenia ciekawości, zaś członkowie Sanhedrynu i starszyzna ży

dowska, by nasycić się cierpieniem Skazańca. Zabrakło tych, 
którym On czyn ił dobrze, nawet apostołowie pouciekali. Stąd 
też współczucie niewiast jerozolimskich uwypukla się w szcze
gólny sposób.

Ich szlachetne uczucia względem Zbawiciela zostały odzwa- 
jemnione. Mając bowiem przed oczyma zbliżającą się klęskę Je- 
rozolimy i jej całkowite zburzenie, widział Jezus również przy
szłe cierpienia matek podczas tej katastrofy. Współczując więc 
im z powodu czekających je nieszczęść, powiedział: „Córki je
rozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad 
dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławio
ne niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. 
Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: 
przykryjcie nas! Gdyż jeśli się to z zielonym drzewem dzieje, co 
będzie z  suchym?”  (Łk 23,28-30). Skoro bowiem ze skazanym 
niewinnie dzieją się dziś takie rzeczy, cóż będzie za lat czterdzieś
ci, gdy katastrofa przydarzy się „narodowi grzesznemu, ludowi 
obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym? 
(Iz 1,4).

*  *  *
Rozważaliśmy tu piękne przykłady współczucia dla cierpiącego 

Chrystusa. Okazała je  żona Piłata, Weronika, wreszcie niewiasty 
jerozolimskie oraz galilejskie, dając nam wszystkim przykład 
męstwa i szlachetności. Postawmy sobie je za wzór, bo chociaż 
nie mamy możności spotkać Chrystusa osobiście na drogach 
naszego życia, to możemy —  poprzez okazywanie miłości, współ
czucia i pomocy potrzebującym, biednym i cierpiącym — w ten 
właśnie sposób okazać Bogu naszą cześć i wiarę w Niego. Bo
wiem, jak powiedział Chrystus: „Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z  tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40). 
Pamiętajmy więc, że Syn Boży utożsamia sięz każdym naszym 
bliźnim, i postępujmy tak, aby świadczyć Mu na co dzień 
przysługi miłości.



Studia w ChAT
Chrześcijańska Akadem ia Teolog iczna (ChAT) jest 

jednow ydzia łow ą uczelnią ekumeniczną, pod legają
cą M in is trow i Edukacji Narodowej, nadającą tym  sa
mym uznawane przez państwo dyp lom y i stopnie nauko
we. Akademia kształci słuchaczy w zakresie nauk 
teo log icznych (studia magisterskie) oraz pedagogiki 
(studia zawodowe), ze szczególnym uwzględnieniem  
potrzeb K ościo łów  m nie jszościowych oraz społecz
ności lokalnych. O przyjęcie mogą ubiegać się 
absolwenci szkół średnich, którzy mają m ożli
wość w yboru pom iędzy stacjonarną lub zaoczną 
form ą studiów . O becnie w ChAT kształci się po
nad 600 osób. Uczelnia zatrudnia  k ilkudziesięciu 
pracow ników  naukowych, w  tym  17 profesorów, repre
zentu jących adekwatne do pro filu  edukacji dyscyp li
ny wiedzy.

M agisterskie studia na kierunku teologia  trw a
ją 10 semestrów. Oprócz lektoratów  z języków  
now ożytnych, przedm iotów  hum anistycznych i in te r
dyscyp linarnych zajęcia organizowane są zgodnie 
ze specyfiką wyznaniową przez poszczególne sekcje: 
ewangelicką, prawosławną i s tarokato licką. S tudia 
przygotow ują pracow ników  duchow nych i św ieckich 
dla potrzeb chrześcijańskich K ościo łów  m nie jszościo
wych w Polsce. Integra lną częścią stud iów  jest b lok 
zajęć pedagogicznych um ożliw ia jący zdobycie  kw ali
fikac ji nauczycielskich w zakresie nauczania relig ii. 
Absolw enci o trzym ują dyp lom  m agistra teo log ii — 
odpow iednio  w zakresie teo log ii ewangelickiej, 
prawosławnej lub starokato lickie j.

B iorąc pod uwagę fakt, że do zadań K ościo łów
i społeczności loka lnych zalicza się również szeroko 
pojętą pracę wychowawczą, socja lną i opiekuńczą, 
u tw orzone zosta ły Wyższe S tudia Zawodow e na kie
runku pedagogika  w zakresie dwóch specjalności: praca  
socja lna  oraz pedagogika szkolna i korekcyjna. S tudia 
trw a ją  trzy lata i p rzygotow ują  do pracy zarówno 
w koście lnych jak i św ieckich instytucjach socja lnych
i edukacyjnych. Nowa oferta ChAT-u spełnia wszystkie wy
magania staw iane kształceniu tego typu, stąd też absol
wenci otrzymają powszechnie uznawane kw alifikacje za
wodowe pośw iadczone dyplom em  licencjata w zakresie 
w ym ien ionych powyżej specjalności. Ponadto będą oni 
m ogli kontynuow ać naukę na dw uletn ich, uzupełn ia ją
cych studiach m agisterskich w ChAT bądź w każdej in
nej uczelni w Polsce o podobnym  pro filu  kształcenia 
prowadzącej uzupełniające studia magisterskie w  zakre- 
sie pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej, po lityk i 
społecznej lub pedagogiki szkolnej i korekcyjnej.

Rekrutacja na kolejny rok akademicki odbędzie się 1 i 2 
lipca 1998 roku, a w przypadku w o lnych m iejsc ponow - 
nie 14 i 15  września. Kandydatów  na studia m agisterskie 
(stacjonarne i zaoczne) obowiązuje egzamin pisemny (li
te ra tu ra  polska i język obcy) oraz ustny (lite ra tura  p o l
ska, historia Polski i w iadom ości konfesyjne). Kandyda
ci na studia licencjackie (stacjonarne i zaoczne) zalicza
ją rozmowę kw alifikacyjną, które j celem jest ocena pre
dyspozycji do podjęcia tego typu studiów . Akademia 
dysponuje  także określoną pulą m iejsc w domach stu
denckich. W szelkich in fo rm acji dotyczących wym aga
nych dokum entów  udziela sekretariat uczelni (00-246 
Warszawa, ul. M iodowa 21, tel. 0-22 831 95 97). A może 
studia w ChAT?

Wielkanocna pokuta
cd. ze str. 2

życia sportow ców . Nie należy jednak 
p rzy  tym  zapom inać, że rodza j 
u m artw ien ia  i p o k u ty  na leży d o s to 
sow ać do sw o je j sy tu a c ji życ iow e j, 
zd row ia , tryb u  życ ia . Są ludzie, 
którzy prowadzą życie już samo w  so
bie tw a rde  i pe łne w yrzeczeń. T ru d 
no w ięc  od n ich w ym agać d o d a tk o 
w ych surow ych um artw ień. Św. H ie
ron im  upom ina ł: „N ie  nakazu jem y 
n ieum ia rkow anego , gw a łto w n e g o  
postu . Z ru jn u je  on c ia ło  pod leg łe

s łabośc i. I p rędze j po jaw i się c h o 
roba, n iż zdo ła  s ię za łożyć  fu n d a 
m ent św ię to śc i” .

Nasze u m a rtw ie n ie  pow inno , jak  
już w spom niano, w yp ływ ać z m iłości 
do  Boga. Już św. Paweł zw a lcza ł fa ł
szyw e uzasadn ien ie  um artw ien ia : 
„W iem  i jestem  pew ny w  Panu Jezu
sie, że n ic  n ie je s t n ieczyste  sa
m o w  so b ie ” (Rz 14,14); „D a jc ie  so 
bie na rzucać  nakazy: nie b ierz, nie 
kosztu j, nie do tyka j. A  przecież to  są 
rzeczy przeznaczone do zniszczenia 
przez sp o życ ie ” (K o l 2, 20-21). Pan 
Jezus p o tę p ia ł tych , k tó rzy  „tw a rze  
sw o je  w yn iszcza ją , aby okazać lu 

dziom , że poszczą” (M t 6 ,16). Podej
m ując w ięc p rak tyk i poku tne  należy 
pam iętać, że nie są one celem  same 
w  sob ie  i że nie m ożna ich s tosow ać 
kosztem  m iło śc i b liźn ie g o  czy w y 
pe łn ian ia  obow iązków  sw ego stanu.

Przyjmując na  siebie w  okresie W iel
k iego Postu obow iązek  w yko n yw a 
nia czynów  poku tnych , m ie jm y zaw 
sze na uwadze potrzeby naszych b liź
n ich , ta k  m a te ria lne , ja k  i — a m oże 
przede w szystk im  — duchow e . Ł a t
w ie j o d m ó w ić  sob ie  m ięsa w p ią tek  
niż przebaczyć doznaną krzywdę, za
pomnieć urazy, wyciągnąć rękę do po- 
je d n a n ia  i  zgody. N aw rócen ie  się do 
Boga i pod jęc ie  um artw ien ia  w  celu 
uporządkowania skłonnej d o  grzechu, 
ułom nej ludzkiej natury pow inno  być 
w ie lkopostnym  program em  odnow y 
d la  każdego w ierzącego .
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Wielce Czcigodni Księża i Szanowni Państwo
Pragniem y po lec ić  w szystkim  naszym D rogim  C zyte l

nikom  książkę bpa Ursa Kury’ego pt. K o śc ió ł sta rokato lic- 
ki. H istoria , nauka, dążenia, k tóra zosta ła prze tłum aczo
na i op racow ana  naukow o  pod k ie runk iem  bpa pro f. d r 
hab. W ikto ra Wysoczańskiego. Książka ukazała się w  uzna
nej, w ie lo tom ow e j serii K o śc io ły  św iata. A u to r — bp Urs 
Kury (1901 -1976) — profesor Uniw ersytetu w  Bernie, zna- 
kom ity  znaw ca starokatolicyzm u, historyk Kościoła, przed
stawia nam utrzym any na w ysokim  poziom ie w ykład z za
kresu podstaw  h is to rii, te o lo g ii i e kum en ii s ta ro k a to lic 
kiej; jest to  zw ięzła i przystępna prezentacja  myśl i s ta ro 
ka to lick ie j. Książka przeznaczona jes t nie ty lk o  d la  p ra 
cow ników  naukowych i studentów, a le  dla wszystkich osób 
za in te resow anych  s ta roka to licyzm em . W p rzedm ow ie  
do polskiego wydania, b p  p ro f. d r  hab. W ik to r Wysoczański 
napisał: „M yś l o w ydan iu  te j książki czo łow ego  teo loga  
starokato lick iego, bpa U. K u ry ’ego, w  wersji po lskie j nu r
tow ała mnie od czasu stud iów  na C hrześcijańskoka to lic - 
kim  W ydzia le  Teo log icznym  U niw ersytetu w Bernie w  ro
ku akad. 1971/72. Jednakże realizację tego  zam iaru m u
siałem  z roku na rok odk ładać ze w zg lędu na inne prace, 
w śród k tó rych  należy w ym ien ić  zw łaszcza p rzygo tow a 
nie rozp raw y  d o k to rs k ie j (1982) i h a b ilita c y jn e j (1984) 
oraz zajęcia i obow iązki zw iązane z  zajm owanie stanow is
ka p ro rek to ra  C hrześc ijańsk ie j A kadem ii T e o lo g iczn e j 
w  W arszawie w latach 1987-1990, a następnie rektora te j
że U cze ln i w  la tach 1990-1996” .

Jest to  pierwsze polskie wydanie, oparte na trzecim  w y- 
dan iu  n iem ieck im , k tó re  zosta ło  w  znacznym  s to p n iu  
zm ien ione i uzupełnione. W ydanie po lskie  jest popraw io 
ne i uzupe łn ione ; zaw iera nap isany przez bpa W. W yso
czańskiego tekst zatytu łow any: Polskokato licyzm. Gene
za, dzieje, po łożen ie  p raw ne  oraz rozszerzone n o ty  b io 
g ra ficzne  i b ib liog ra ficzne , a  także na jw ażnie jsze d o ku 
m en ty  s ta ro ka to lick ie .

Urs Ku ry, K ośció ł s ta rokato lick i. H istoria, nauka, dąże
nia, C hrześc ijańska  A ka d e m ia  T eo log iczna , W arszawa 
1996, s. 748, cena 30 zł; op raw a tw a rda  — 33 zł.
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