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„ GDYBY CHRYSTUS NIE ZMARTWYCHWSTAŁ 
DAREMNA BYŁABY NASZA WIARA, 
DAREMNE POSŁUGIWANIE”

I  Kor 15,17

WESOŁEGO ALLELUJA r
UMIŁOWANI w Chrystusie Zmartwychwstałym,
Wielki to dla nas Dzień, jaki uczynił Pan... Dzień radości i naszej nadziei, że życie nasze ma wymiar 

nadprzyrodzony.
W Wielkim Poście po przeżyciach świętych rekolekcji zostaliśmy odnowieni Łaską Bożego miłosierdzia 

i przebaczenia do nowego duchowego życia.
W Wielkanocną Rezurekcję spotykamy się ze Zmartwychwstałym, by wznosić radosne pienia:

„ Zwycięzca śmierci, piekła i szatana 
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana... ”
„ Otrzyjcie już łzy płaczący... A lleluja! ”

A później spotkamy się przy świątecznym rodzinnym stole, by spożyć poświęcone pokarmy.
W tych Wielkanocnych przeżyciach łączę się z Wami, Drodzy Kapłani i Wierni polskokatoliccy, życząc Wam 

i Waszym Rodzinom Radosnych Świąt i wszelkich łask od Zmartwychwstałego Pana.

Oddany w Bogu

Bp Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Kościół w swojej liturgii odnawia i przypomina każdego roku 
główne wydarzenia z życia Chrystusa...
...i zachęca nas, abyśmy razem z Koś
ciołem mogli przeżywać tajemnice Od
kupienia Bożego.

W szczególny sposób święci Kościół 
dzień Zmartwychwstania Pańskiego, dzień 
zwycięstwa życia nad śmiercią.

W Wielką Sobotę wieczorem lub 
w Wielką Niedzielę rano odprawiana jest 
uroczysta rezurekcja. Celebrans i asysta 
ubrani w szaty koloru białego udają się 
do Grobu, gdzie jest wystawiony Naj
świętszy Sakrament w monstrancji okry
tej białym welonem. Celebrans poświę
ca Grób i intonuje antyfonę: „Chwała 
Tobie, T ró jco” , po której jest śpiewa
ny psalm 17 i 3. Po okadzeniu Naj
świętszego Sakramentu diakon bierze 
monstrancję, zdejmuje z niej welon 
i oddaje ją w ręce celebransa, któ
ry odwraca się twarzą do ludu i in to
nuje pieśń wielkanocną: „Wesoły nam 
dziś dzień nastał". Teraz rusza uroczysta 
procesja rezurekcyjna, która obchodzi 
kościół dookoła trzy razy. Na czele pro
cesji jest niesiony krzyż przepasany 
czerwoną stułą i figura Chrystusa Zmart-

NASZA OKŁADKA:

Zmartwychwstanie Chrystusa 
— ma!. Tycjan (1490-1576)

wychwstałego. Z głosem dzwonów, z sze
lestem chorągwi i sztandarów płynie ku 
niebu potężne „A lle lu ja” , śpiewane przez 
wierny lud Boży.

Po procesji celebrans okadza Naj
świętszy Sakrament, ustawia na tronie, 
klęka na najwyższym stopniu, bierze 
krzyż procesjonalny, podnosi go coraz 
wyżej i śpiewa trzykrotnie: „Zm art
wychwstał Pan prawdziwie z grobu” . 
Krzyż procesjonalny przepasany czerwo
ną stułą umieszcza się po prawej stronie 
ołtarza, natomiast figura Chrystusa Zmart
wychwstałego po lewej stronie obok pas- 
chału, i jako symbole wielkanocne pozo
stają na wielkim ołtarzu przez 40 dni, 
tj. aż do Wniebowstąpienia Pańskiego.

Teksty Mszy Wielkiej Nocy, jak również 
całego okresu wielkanocnego mają pod
wójny charakter. Po pierwsze: ukazują 
fakt Zmartwychwstania, tajemnicę godną 
podziwu i najbardziej chwalebną, począ
tek i wzór odrodzenia duchowego i przy
szłego trium fu każdego chrześcijanina; 
po drugie: radość z powiększenia Koś
cioła, dla którego Chrystus z miłości 
wydał się, któremu każdego roku Sakra
ment Chrztu Świętego daje nowych 
członków, w którym inne Sakramenty 
utrzymują, powiększają i przywracają 
łaskę dziedzictwa i uświęcenia. „Ten jest 
dzień; który uczynił Pan” (graduał). Dzień

Wielkanocny trwać będzie wiecznie, gdyż 
stale w Nim zmartwychwstajemy, aby z 
Chrystusem królować wiecznie. Sekwencja 
wielkanocna, której autorem jest prawdo
podobnie Wipo z Burgundii, kapelan dwo
ru Konrada II i Henryka III, ułożona zo
stała koło roku 1050. Przetrwała ona do 
dziś i występuje we Mszy św. przez całą 
oktawę. Werset na Komunię „Paschą naszą 
jest Chrystus” który stanowi główne hasło 
w liturgii Mszy Wielkanocnej. Pascha, zna
czy przejście anioła śmierci i oszczędze
nie pierworodnych izraelskich w Egipcie 
oraz przejście z niewoli egipskiej do zie
mi obiecanej, z niewoli jarzma grzechu do 
królestwa łaski i wolności dzieci Bożych. 
Dzięki zwycięstwu Chrystusa grzech nie ma 
już władzy nad duszą. W każdej chw ili ła
ska może go zetrzeć i udzielić nam pełni 
życia nadprzyrodzonego.

Przez całą oktawę Wielkiej Nocy do 
słów we Mszy św. „O to ofiara spełniona” 
i w nieszporach „Błogosławmy Panu” 
dodaje się dwukrotnie „A lle lu ja” .

Święto Zmartwychwstania Pańskiego 
jest świętem najstarszym, bo pamięta 
czasy apostolskie, jest świętem najwięk
szym, bo przedłuża się na cały okres w iel
kanocny i promieniuje na wszystkie nie
dziele całego roku, a sam fakt Zmartwych
wstania Chrystusa jest fundamentem 
wiary chrześcijańskiej.



LIST PASTERSKI
Kolegium Biskupów 

na Wielkanoc
„O trzyjcie już łzy płaczący,
Żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący 
Weselcie się, radujcie.

Bo Zmartwychwstał samowładnie 
Jak przepowiedział dokładnie.

A lleluja! A llelu ja!”

Umiłowani w Zmartwychwstałym Jezusie —
Siostry i Bracia — Polskokatoiicy!
„Agdym iną ł Szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa 

i Salome nakupiły wonności, aby pójść do grobu” . Te izrael
skie matki, miłujące całym sercem Jezusa za Jego dobroć 
szły do grobu, aby w dowód wdzięczności dokonać ostat
niego obrządku przy pomocy pochówku zmarłego, aby na
maścić olejkami umęczone Drogą Krzyżową I śmiercią na 
krzyżu ciało Mistrza.

Spostrzegły, że ciężki kamień od drzwi grobu jest odsu
nięty, agrób pusty. Ogarnęło je przerażenie. W grobieza- 
miast ciała Jezusa ujrzały promieniejącego blaskiem, odzia
nego w białe szaty młodzieńca, który do nich przemówił: „Szu
kacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Nie ma Go 
tu, powstałz martwych — oto miejsce gdzie Go złożono. Idź
cie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was poprzedza 
do Galilei, tam Go ujrzycie — jak wam powiedział” (Mk 16, 
1- 8 ).

Kobiety uwierzyły, czego nie można zrazu powiedzieć 
o zastraszonych apostołach. Oni nie dali wiary słowom nie
wiast, nazywając je czczą gadaniną.

Bo była to rzecz nie do pojęcia, wprost niemożliwa! Tak 
niestety jest i dzisiaj dla nas i dla Świata, trudne do uwierze
n ia— myśląc po ludzku, mimo że o tej prawdzie naucza i ją 
przekazuje Kościół Powszechny i Apostolski przez dwa tysią
ce lat. Świadkowie tego wydarzenia — żołnierze trzymający 
wartę — gdy to się dokonywało, uciekli w popłochu. Zaczęli 
rozgłaszać ten niespotykany fenomen, ale łapówka wzięta 
od starszyzny kapłańskiej i szantaż do czasu zamknęły im 
usta.

Faryzeusze, którzy jeszcze przedwczoraj, tzn. w Wielki 
Piątek, zacierali ręce będąc świadkami skonania znie
nawidzonego Galilejczyka na drzewie Krzyża, popadli 
w popłoch. Byli tak mocno przekonani o zmartwychwsta
niu Jezusa, że nie pokwapili się sprawdzić słów żołnierzy. 
Od razu sięgnęli po sakiewkę, by potwierdziła ich fałszy
wą wersję. Rozkazali powtarzać wartowniczemu plutono
wi, który był świadkiem tego wydarzenia: „powiedzcie, że 
uczniowie jego w nocy przyszli i wykradli Go, gdy spa
liśmy” (Łk 28,13). Cały pluton zasnął? Gdy miał z rozka
zu Piłata pilnować i strzec jak oka w głowie przez trzy dni 
grobu ukrzyżowanego!

Pusty Grób — podzielił ludzi na tych co uwierzyli i na 
tych, co nie uwierzyli. Tak jest do dzisiaj. Pusty Grób 
Jezusa jest bowiem sprawą zawsze aktualną i osobistą każ
dego z ludzi. Znakiem nadziei i ostatecznego sensu istnie
nia.

„Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał niczym byłaby na
sza wiara, na nic nasze przepowiadanie” — wołałŚw. Pa
weł (I Kor 15, 14). Każdy z ludzi próbuje w jakiś sposób

Kościoła Polskokatolickiego 
Roku Pańskiego 1998

pojąć i wyobrazić so
bie czy zrozumieć 
tajemnicę życia i śmier
ci.

Wszystko musi osta
tecznie sprowadzić się 
do wiary, by nie było 
naszej nicości i bez
sensu życia, zwłasz
cza, gdy ono nie jest 
tu na ziemi „usłane 
różami” , a naznaczo
ne jest cierpieniem 
i krzyżem na co dzień.

Pusty Grób Jezu
sa — dla jednych jest 
nadzieją i ostatecz
nym sensem istnienia, 
wyrazem nieskończo
nej miłości Boga do 
ludzi, który „tak umi
łował świat, że Syna
Swego Jednorodzonego posłał, aby świat nie zginął, ale 
był zbawiony” .

Dla innych jest „czczą gadaniną” , jak to osądzali początko
wo apostołowie po usłyszeniu wieści od niewiast.

Jedni i drudzy stają wobectej tajemnicy: życia i śmierci. 
Jedni i drudzy wierzą, ale inną wiarą. Jedni, że staną się pro
chem i zgnilizną— nicością. Drudzy, do których my się zali
czamy, wierzą słowom Chrystusa — Zbawiciela.

„Jam jest Zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki, a każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki” (J 11, 25).

Umiłowani!
Naszym celem i przeznaczeniem jest Zmartwychwstanie 

w Chrystusie i królowanie wieczne z Nim w Niebie.
Dlatego obchodząc Świętą Paschę— Wielkanoc 1998 Ro

ku Pańskiego— wdzięcznym sercem uwielbiajmy Boga, któ
ry za nas cierpiał rany i umarł na Krzyżu dla naszego zbawie
nia. Dziękujmy za Łaskę Bożą, która nas odnawia do nowe
go życia i umacnia nas w ustanowionych przez Niego Świę
tych Sakramentach. Dziękujmy za Kościół Święty, Powszech
ny i Apostolski, który przekazuje nam Jego zbawcze Słowo 
i wiedzie nas właściwą drogą do Domu Ojca.

„Chrystus zmartwychwstań jest 
Nam za przykład dan jest.
Byśmy też zmartwychwstali 
I z Nim wiecznie królowali. Alleluja”.

Niech Zmartwychwstały Pan umocni Was wszystkich 
w wierze i błogosławi Wam.

Szczerze oddani

Bp Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła 
i Kolegium Biskupów 
Kościoła Polskokatolickiego

WIELKANOC 1998 R.P.



2 życia Dekanatu Centralnego 
Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła

Bp Wiesław Skołucki głosi Słowo Boże Wierni ze swoim proboszczem, ks. W. Szewczykiem

Ks. dziek. dr T. Piątek w otoczeniu dzieci i młodzieży Obiekt sakralny w Lesznie

Dekanat Centralny Diecezji Wrocławskiej skupia 6 parafii (we 
Wrocławiu, Kotłowie, Ostrowie Wlkp., Obórkach, Brzegu, Lesz
nie) i 1 Ośrodek Duszpasterski (w Opolu). Parafie w Brzegu i Lesz
nie są stosunkowo małe liczebnie, a jednak żywotne.

Proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Brzegu jest ks. 
W incenty Szewczyk. Parafia ta nie ma obiektu sakralnego — 
kaplica mieści się w mieszkaniu księdza proboszcza. Mimo 
trudności lokalowych, prowadzona jest systematyczna praca dusz
pasterska. Oddziaływanie parafii nie ogranicza się do Brzegu, ale 
obejmuje także okoliczne tereny (m.in. Olesno, Popielów). Do 
najaktywniejszych parafian należy rodzina państwa Kardasów 
z okolic Popielowa. W uroczystości związanej z OPŁATKI EM PARA
FIALNYM pomocą— grą, śpiewem i podniosłą homilią — służył ks. 
mgr Marian Kosiński z Lewina Brzeskiego. Natomiast niecodzien
nym wydarzeniem w życiu parafii w styczniu br. był chrzest 
trojga dzieci.

Proboszczem parafii pw. NMP Zielnej w Lesznie jest ks. 
dziekan dr Tadeusz Piątek. Parafia, dzięki troskliwości ordynariu
sza wrocławskiego, ks. bpa Wiesława Skołuckiego, posiada

mały — ale przytulny i estetycznie urządzony — obiekt sakralny. 
Parafia utrzymuje braterskie kontakt z parafią starokatolicą pw. 
Św. Jakuba w Koblenz — polegający m.in. na udziale delegacji w 
uroczystościach parafialnych (np. w dniach 23-25.07. br. 
6-osobowa delegacja parafii leszczyńskiej uczestniczyć będzie 
w uroczystości patronalnej w Koblenz), Przy parafii działa 
Duszpasterstwo Osamotnionych, służące radą i pomocą 
ludziom borykającym się z problemami życiowymi z całej Polski. 
Nadto przywiązuje się szczególną uwagę do pracy z młodzieżą. 
Przy parafii istnieje Koło Lektorek, Koło Ministrantów, a także 
Przyparafialny Punkt Katechetyczny, w którym nauka religii 
prowadzona jest w trzech grupach wiekowych. Praca z młodzieżą 
doceniana jest przez parafian — np. z okazji Świętego Mikołaja, 
Państwo Zofia i Stefan Bręczewscy zafundowali dla Przyparafialnego 
Punktu Katechetycznego kolorowy telewizorz anteną wzmacniającą 
o wartości 1000 zł. Załączone zdjęcia przedstawiają: 1) obiekt 
sakralny w Lesznie, 2) ks. dziekana dr. Tadeusza Piątka z grupką 
dzieci i młodzieży, 3) wiernych w czasie nabożeństwa.



Dzieje Apostolskie (Dz 15) opisują przebieg 
tzw. Soboru Jerozolim skiego. Łukasz najpierw 
przedstawia spór o zachowanie Prawa Mojżeszo
wego. W Kościele w Antioch ii, pewna grupa chrześ
cijan pochodzących z Judei w ystąpiła z tw ierdze
niem, że zbaw ionym  może być ty lko  ten, kto nale
ży do narodu wybranego — do narodu izraelskie
go. Znakiem przynależności do Izraela jest obrze
zanie; a w ięc zbaw iony może być ty lko  ten, kto 
jest obrzezany. A w ięc poganie, którzy nawróci
li się pod wpływem kazań Pawła, m usieliby jesz
cze się obrzezać. Paweł i Barnaba zdecydowa
nie odrzucali tę tezę i popadli wskutek tego 
w poważny spór z chrześcijanam i pochodzącym i 
z Judei. Kośció ł w A ntioch ii nie m ógł rozwią
zać tego sporu, postanow iono w ięc wysłać Paw
ła  i Barnabę wraz z delegacją antiocheńską „do 
Jerozolim y, do Aposto łów  i starszych” (Dz 15, 
2 ).

Powstaje tu zasadnicze dla nas pytanie, czy słusz
ne jest tw ierdzenie, że Zgromadzenie w Jerozo li
mie (tzw. Sobór Jerozolim ski) m iał w iększy au to ry
tet, niż posiadali P iotr i Paweł, a jeśli tak, to dla
czego?

W Liście do Galatów (2, 1-10) Paweł mówi tak
że o Zgrom adzeniu w Jerozolim ie, podczas któ
rego omawiano problem obrzezania. Zwykle przyj
muje się, że oba te opisy przedstawiają jedno 
wydarzenie, d latego odwołam y się również do Ga 2, 
1-10, odpowiadając na postawione wyżej pyta
nie. Paweł udał się do Jerozo lim y „na skutek 
otrzym anego objaw ien ia” (Ga 2, 2), tam nawiązał 
kontakt z ludźmi, „k tó rzy cieszą się powagą” ; 
oni uznali specyfikę jego powołania, „g łoszenie 
Ewangelii wśród n ieobrzezanych” (Ga 2, 7). Po
wstaje pytanie, dlaczego Paweł zw róc ił się do 
autoryte tów  w Jerozolim ie, „[b y  stw ierdzili], 
czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno” 
(Ga 2, 2). W ydaje się, że odpow iedź może być 
ty lko  jedna: ponieważ zbawienie w Jezusie 
Chrystusie jest ty lko  jedno jedyne, a w ięc 
i Dobra Nowina o Nim również może być ty lko  jed
na jedyna. Aposto łow ie Jezusa Chrystusa muszą 
się w tym zgadzać i uznawać się wzajemnie oraz 
traktować jako św iadkow ie jednej Ewangelii. 
Jest to jedność w wolności, do której zostali 
wyzwoleni „w  Chrystusie Jezusie” (Ga 2, 4).

Na Zgrom adzeniu w Jerozolim ie problem  został 
rozwiązany przez powszechnie uznane autorytety. 
Problemu nie rozwiązał Piotr, ale w iększy autory
tet — tzw. Sobór Jerozolim ski. Według relacji 
Łukasza, zebrali się Aposto łow ie i starsi (b iskupi- 
-prezbiterzy), aby rozwiązać istotny problem Koś
cioła. Według Dz 15, 12 w zgromadzeniu uczestni

czyła „w ie lka rzesza” , natom iast Dz 15, 22 po
daje, że w podejm owaniu decyzji udział wziął 
„ca ły  Kośció ł” ; Łukasz zgadza się z Pawłem, że 
wszyscy członkow ie Kościoła posiadają wiarę, Du
cha i poznanie, i z tego powodu są zobowiązani 
i uprawnieni do uczestniczenia w podejmowaniu de
cyzji.

W in form acji na tem at sporu w A ntioch ii, a także 
na temat Zgrom adzenia w Jerozolim ie, nie ma 
wzm ianki o głosowaniu, jednak -  m imo pewnej 
opozycji — doszło do wydania „jednom yślne j” 
(w. 25) decyzji. Stało się tak dlatego, że uczestnicy 
starali się dojść do jednom yślności i wspólnoty; jest 
to darem i znaleźć je można w yłącznie przez Ducha 
Świętego. D latego Sobór podał do w iadom ości 
swoją decyzję w pokorze: „Postanow iliśm y bowiem, 
Duch Święty i my” (Dz 15, 28).

S tarokato lick ie  stanow isko w sprawie w ładzy 
i autoryte tu w Kościele ma swoje źródło  w teks
tach Pisma Świętego oraz Tradycji, która mo
że być zawarta w litu rg ii, w orzeczeniach Sobo
rów, w Sym bolach (W yznaniach) Wiary, w teo lo 
gii uznanych nauczycieli, w różnych form ach 
w ładzy synodalnej. „Na soborach każdy z b isku
pów reprezentuje swój w łasny Kościół, na mocy 
swego biskupiego urzędu. Jednak postanow ie
nia soborów  o tyle obow iązują i mają autory
tet, o ile posiadają zgodę Kościoła reprezen-

cd. na str. 14

Chrystus Zmartwychwstały — rzeźba P. Fazziniego 
(Rzym, Aula Pawła VI w Watykanie)



©powieści ewangeliczne 
w świetle archeologii

Wiele fragm entów  Ewangelii opowiada o zdarze
niach, które rozegrały się w dawnej Jerozolim ie. 
Posługując się świadectwem Józefa i przy w spół
udziale dzisiejszej in terpretacji jego pism, możemy 
odtworzyć w iele wypadków, o których wspomina 
Nowy Testament.

Zbliża ł się dzień ukrzyżowania. Jezus m ówił
0 zbliżającej się śm ierci, o zburzeniu Jerozo li
my i Św iątyni. Gdy pewnego dnia w ychodz ił ze 
Świątyni, któryś z uczniów zw róc ił uwagę na 
w ie lk ie  kam ienie tej budow li. I wówczas C hry
stus zapowiedział, że nie zostanie z niej ka
mień na kamieniu. Aż wreszcie przyszedł O gró
jec. Nie znamy dokładn ie miejsca, gdzie C hry
stus spędził ostatnie godziny na modlitw ie. 
W iemy jedynie, że było to za doliną Cedronu, 
na zboczu G óry O liwnej. Zdania uczonych są 
podzielone, jeśli chodzi o ścisłe z iden ty fi
kowanie tego miejsca. Zw iedzający dziś Pale
stynę nie bardzo wie, komu ma wierzyć, gdyż ka
to licy , orm ianie i prawosławni ukazują, każdy 
gdzie indziej, m iejsce Ogrójca. Wedle najstar
szej tradycji znajdował się on tam, gdzie jest 
G robow iec Najświętszej Panny. Ale faktem jest, 
że nie mamy żadnej dokładnej wskazówki, czy to 
archeolog icznej, czy ściśle h istorycznej, któ
ra by pozwalała zindentyfikow ać z całą pewnością 
to miejsce.

Nie ła tw ie j jest ustalić, gdzie m iały miejsce 
ostatnie chw ile Jezusa na ziemi, choć i tu po
kazuje się oszołom ionem u turyście  w iele naj
różniejszych m iejsc. Nie w iadom o, w którym  
z dom niem anych punktów  znajdowało się w ięzie
nie Pana Jezusa (dom Kajfasza), m iejsce sądu
1 „grobow iec w ogrodzie” . Do kilku z nich moż
na by przytoczyć pewne źródła archeologiczne, 
które z czasem mogą okazać się cennym św iadec
twem.

Pierwszym takim  miejscem, które dałoby się 
zidentyfikow ać na podstawie pewnych danych, jest 
pretorium , gdzie odbywał się sąd nad Jezusem. 
Wiemy, że po pojm aniu Jezusa w Ogrodzie O liw 
nym przesłuchiwał Go arcykapłan Annasz, następ
nie Kajfasz i Sanhedryn. Wreszcie, aby prawu sta
ło  się zadość, o św icie Sanhedryn w ydał wyrok 
skazujący. W tym czasie rozegrała się scena za
parcia się Piotra i moment ostatniej rozpaczy 
Judasza. Potem Jezus staje po raz pierwszy przed

Jerozolima za czasów Jezusa

obliczem  Piłata, k tóry z kolei odw o ła ł się do 
Heroda Antypasa, ówczesnego w ładcy Galilei, skąd 
pochodził Jezus. Wreszcie Jezusa odsyłają po raz 
drugi do Piłata i ten opieszale i niechętnie, 
a nawet z pewną obawą, wydaje Go na śm ierć krzy
żową.

W związku ze sceną sądu przed Piłatem tekst 
Nowego Testamentu, a zwłaszcza Ewangelia Jana, 
zawiera pewne ważne stwierdzenia. Po wydaniu 
Jezusa Żydom, Piłat „kazał Jezusa wyprowadzić na 
zewnątrz i zasiadł na trybunie, na placu zwanym 
Lih istro tos (po grecku), a po hebrajsku Gabbatha” 
(J 19, 13). Wyraz hebrajski oznacza dosłownie 
„g rzb ie t” lub „w yn ios łość terenu” . W szczęto więc 
poszukiwania za jakąś „kam ienną posadzką” , którą 
by można połączyć z budynkiem, gdzie Piłat 
wówczas zasiadał. Jeśli chodzi o pretorium , to  zda
niem jednych uczonych, Jezus był w ystaw iony na



w idok pub liczny raczej w pałacu Heroda, a nie 
w koszarach A nton ii. Ta sporna kwestia stała 
się przedm iotem nowego zainteresowania z chw i
lą dokonania odkrycia  podczas prac w ykopa li
skowych prowadzonych na pó łnocny zachód od 
obecnego obszaru Świątyni przez zakonnice 
„ le s  Dames de S ion” i franciszkanów z klaszto
ru B iczowania Pańskiego. Na m iejscu dawnej fo r
tecy A nton ii, pod tak zwanym Łukiem  Ecce Homo, 
odsłon ię to dużą rzymską posadzkę, która zaj
mowała ok. 2500 m kw. Była to posadzka kam ien
na tw ierdzy Antonia i znajdowała się na ska
listym wzniesieniu, które dom inowało nad ota
czającym ją terenem. Nazwa „Gabbatha” doskona
le odpowiada temu m iejscu. Warto przypom nieć, 
że Łuk Ecce Homo zna jdu jący się w pobliżu był 
zbudowany ponad tym „brukiem ” w  wiele lat po 
zawaleniu się tejże „posadzki” pod ruinam i An
ton ii, w okresie Aelia Capito lina. Łuk ten za
tem nie może należeć do tej „posadzki” czy 
„b ruku ” . Lokalizacja „lithos tro tos” została 
dokładnie ustalona dzięki dokładnem u badaniu 
skały w rejonie zamku Antonia (w północno- 
-zachodnim  narożniku obszaru Św iątyni), jak 
i badaniom prowadzonym  przez w iele lat przez 
Les Dames de Sion i o jców  franciszkanów  z Kla
sztoru Biczowania. Interesujące są również 
znaki wyskrobane w kilku mniejscach tej „po 
sadzki” , s łużyły one bowiem za szachownice 
do gry, którą zabawiali się żołnierze rzym
scy.

Mimo iż wspomniane świadectwa wydają się 
raczej przekonywające, to jednak są uczeni, któ
rym one nie wystarczają. Fakt, że nie znale
ziono na terenie pałacu Heroda żadnej posadz
ki — tw ierdzą oni — wcale jeszcze nie znaczy, 
że na pewno takiego bruku tam nie było. Dalej, 
wydaje im się bardziej prawdopodobne, że Pi
ła t zjechawszy w okresie Paschy z Cezarei do 
Jerozolim y, zatrzym ał się w pałacu Heroda, 
a nie w A ntioch ii. Józef Flawiusz, opisując 
późniejsze czasy, opowiada, że prokura tor Flo- 
rus zasiadał na sprawowanie sądów przed pała
cem Heroda. A w ięc m usiał się gdzieś tam znaj
dować tron (bema) sędziego, postaw iony dia 
Heroda, gdy pe łn ił swe zwykłe funkcje  sę
dziowskie. Stąd wniosek, że w takich razach 
wejście do pałacu mogło nosić nazwę preto
rium.

Jeżeli zajm iem y się m iejscem grobu, to w ie
my ty lko  tyle, że był on blisko m iejsca ukrzy
żowania, gdyż Jan pisał: „A  na m iejscu, gdzie 
Jezusa ukrzyżowano, znajdował się ogród; w ogro 
dzie zaś nowy grobow iec, w którym  nikogo jesz
cze nie z łożono” (J 19, 41). Otóż ci, dla k tó 
rych kośció ł Świętego Grobu oznacza m iej

sce Kalwarii, pokazują ów grób w obrębie ko
ścioła. Ale jest to równie wątpliwe, jak spra
wa identyfikacji samej Kalwarii.

W roku 1883 generał Gordon, w idząc na pó ł
noc od obecnego muru dziwaczne ukształtowa
nie skał przypom inające ludzką czaszkę, w ysu
nął hipotezę, która w swoim  czasie była dość 
głośna. Przypuszczał on, że owo skaliste wzgó
rze jest Kalwarią, a grób, k tóry znajdował 
się w pobliżu, uznał za ewangeliczny „grób 
w ogrodz ie ” . Bardziej w n ik liw e  badania ar
cheolog iczne wykazały jednak obecność na 
tym terenie jeszcze i innych grobów pocho
dzenia bizantyjskiego (V i VI w iek). Ponad
to nie mamy przekonywających dow odów  na 
to, że Kalwaria i grób Gordona są autentycz
ne. Grób przez niego wskazany może pochodzić 
nawet z III lub IV w ieku po Chrystusie. Wy
ją tkow e piękno tej oko licy  może pobudzać w y
obraźnię, niemniej jednak w sprawach arche
o log icznych nie wolno powodować się jedynie 
nastrojem.

Starożytna część Jerozolim y kryje jeszcze w ie
le tajem nic. Każdego badacza Nowego Testamen
tu prześladuje myśl, że rozwiązanie problem ów 
leży w głębi ziemi, tam gdzie wznosiło się sta
rożytne Jeruzalem.

Brama Szczepana w Jerozolimie. W tym miejscu 
zabito św. Szczepana



Zmartwychwstał Pan Prawdziwie)
Wesoły nam dzień dziś nastał, 
którego z nas każdy żądał,
Tego dnia Chrystus zmartwychstaf, 
Alleluja, Alleluja...

Każdego roku rezurekcyjne 
dzwony, niosące światu radosną 
wieść, iż „Zm artw ychw sta ł Pan 
prawdziwie, A lle luja!, przypom i
nają nam ten tak ważny dla każ
dego chrześcijanina fakt h is tory
czny.

Pan zm artwychwstał! Kościół 
w sposób szczególny święci 
dzień Zm artwychwstania Pań
skiego, dzień zwycięstwa życia 
nad śmiercią, dzień najchwaleb
niejszego cudu Boskiego Zbaw i
ciela. Przechodząc bowiem zw y
cięsko przez bramę śm ierci, 
Chrystus Pan udow odnił swoje 
Boże Synostwo, swoje posłan
n ictw o mesjańskie, boskość i 
wypływającą z niej prawdziwość 
głoszonej nauki, da ł nam rękoj
mię naszego zbawienia i przy
szłego zm artwychwstania do 
szczęśliwego życia w wiecznoś
ci.

W rogowie Chrystusa, zwłasz
cza faryzeusze i starsi z ludu, byli 
przekonani, że w grob ie  Józefa z 
Arym atei, w którym  złożyli ciało 
Galilejczyka, pogrzebali Jego 
naukę, Jego w pływ  i to Jego kró
lestwo, którego nie rozum ieli, 
a jednak bali się.

Już Herod się lękał, że M ędrcy 
ze W schodu zaskoczą go pyta
niami: Gdzie jest narodzony król 
żydowski? Albow iem  ujrzeliśm y 
gwiazdę Jego na wschodzie i 
przybyliśm y pokłon ić się Jemu. 
Herod był pewien, że w krwi nie
w in ią tek betle jem skich utopi 
blask nowego króla. Podobnie 
faryzeusze i starsi z ludu łudzili 
się, że kamieniem grobowym  
zamkną pamięć o Mistrzu z Naza
retu, a w piasku zapomnienia 
przepadnie napis w yryty  w drze
wie krzyża: Jezus Nazaretański, 
Król Żydowski.

Jakże się m ylili. Zwycięzca 
śm ierci, p iekła i szatana powstał 
dnia trzeciego z grobu, powstał 
żywy, prom ieniu jący chwałą.

Zm artwychwstanie Chrystusa 
jest fundamentem naszej wiary. 
To wiara w Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Chrystusa

Pana przynaglała Aposto łów  w 
ich pracy m isyjnej, w realizowa
niu posłannictwa, które z lec ił im 
Zbawiciel słowami: „Idźcie  w ięc i 
nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w im ię O jca i 
Syna i Ducha Świętego; uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem ” (Mt 28, 19). W tej 
pracy Aposto łow ie nie byli sami.
Był z nim i zawsze Zm artw ychw 
sta ły Pan, który zapewnił o swo
jej obecności wśród głoszących 
Jego naukę „po wszystkie dni,

—  mai. Angelo Bronzino

aż do skończenia św iata” (M t 28, 
20).

Niedoścign ionym  wzorem gor
liwego, niestrudzonego w pracy 
apostoła jest św. Paweł, który 
powalony łaską Bożą u bram 
Damaszku, z prześladowcy chrze
ścijan sta ł się jednym  z najw ięk
szych spośród Apostołów. Tra
w iony ogniem gorliw ości m isyj
nej wołał: „B iada mi, gdybym  nie 
g łos ił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). 
Starajm y się wszyscy brać z 
niego właśnie przykład, bowiem



Alleluja!
obowiązek głoszenia Ewangelii, 
głoszenia Chrystusa Pana, tego 
Ukrzyżowanego, aie i Zm art
wychwstałego, spoczywa na każ
dym z nas.

Święto Zmartwychwstania Pań
skiego obchodzi Kościół Zachod
ni w pierwszą niedzieię po p ier
wszej pełni wiosennej. Sobór 
Nicejski (325) rozpatrywał spra
wę rozbieżności w św iętowaniu 
W ielkanocy, ale ta sprawa do dziś 
nie została rozwiązana.

Zm artwychwstanie Pańskie — 
jako największe święto Kościo
ła — jest, obramowane oktawą 

' pierwszej klasy i czasem w ie lka
nocnym, który trwa od W ielkiej 
Soboty aż do soboty po Zesłaniu 
Ducha Świętego. Cały ten okres 
ukazuje w ielkie tajemnice: Zm art
wychwstanie, W niebowstąpienie 
i Zesłanie Ducha Świętego. W 
litu rg ii w szczególny sposób 
dom inuje motyw radości i trium 
fu, stale rozbrzm iewa radosne 
„A lle lu ja ” .

W ierzymy w trium f Chrystusa, 
bo gdyby było inaczej — jak pisze 
na ten temat św ięty Paweł— „(...) 
jeśii Chrystus nie zm artw ych
wstał, daremne jest nasze naucza
nie, próżna jest także wiara 
nasza... Tymczasem jednak Chry
stus zm artwychw stał jako p ier
wszy spośród tych co pomarli. 
Ponieważ bowiem przez czło
w ieka przyszła śmierć, przez 
człow ieka też dokona się zm art
wychwstanie. I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą oży
w ien i” (1 Kor 15, 14-22).

Samego faktu Zm artwych
wstania Chrystusa nie oglądały 

' oczy ludzkie. N ikt nie był św iad
kiem chw ili trium fu Chrystusa

i nad śmiercią. Podkreśla to Koś
c ió ł w litu rg ii w ie lkosobotnie j, 
podczas święcenia paschału: „O 
prawdziw ie błogosław iona nocy, 
tyś jedna była godna znać czas i 
godzinę zmartwychwstania Chry
stusa” . U Ewangelistów brak 
więc jakiegoś szczegółowego 
opisu zm artwychwstania C hry
stusa. Ewangelie przekazują nam 
przede wszystkim  w iadom ość o 
pustym  grobie oraz liczne chry- 
stofanie (ukazywanie się C hry

stusa po Jego zm artwychwsta
niu).

Zm artwychwstanie Chrystusa, 
jako podstawowa prawda chry- 
stianizmu, akcentowana jest w y
raźnie w Dziejach Apostolskich. 
A oto n iektóre teksty: „Mężowie 
izraelscy, słuchajc ie  tego, co 
mówię: Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg 
potw ierdził wam niezwykłym i 
czynam i i znakami, jak ich  Bóg 
przez Niego dokona ł wśród was,
o czym sami w iecie, tego Męża, 
k tóry z woli postanowienia i 
przewidzenia Bożego został w y
dany, przyb iliśc ie  rękami bezbo
żnych do krzyża i zabiliście. Lecz 
Bóg wskrzesił Go, zerwawszy 
w ięzyśm ierci...” (2,22-24). „Zab i
liście Dawcę Życia, ale Bóg 
wskrzesił Go z martwych, czego 
my jesteśm y św iadkam i” (3, 15),
.... to niech będzie w iadom o wam
wszystkim  i całemu ludowi Izrae
la, że w im ię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka — którego wy 
ukrzyżowaliście, a którego Bóg 
wskrzesił z m artwych — przez 
Niego ten człow iek stanął przed 
wami zdrowy (4, 10). Na uwagę 
zasługują również inne w ypo
w iedzi zawarte w Dziejach Apo
sto lskich (5, 31; 10, 40; 13, 30-37; 
17, 31; 26, 22), które ze względu 
na zakreślone ramy artyku łu  nie 
mogą tu być zacytowane.

Relacje zawarte na kartach 
Nowego Testamentu, będące 
jednocześnie najstarszym i źród
łami pisanymi dotyczącymi zmart
wychwstania Chrystusa, w zu
pełności wystarczają do pod
trzym ania w iary i nadziei, że 
życie nasze ma g łęboki sens i cel. 
Zm artwychwstanie Jezusa Chry
stusa jest rękojm ią i gwarancją 
naszego zmartwychwstania. Każ
dy chrześcijanin — jak mówi 
Skład Apostolski — zm artwych
wstanie w dzień ostateczny.

Ostatecznym dowodem zm art
wychwstania dla pojedynczego 
człow ieka pozostaje jego świa
dom ość obcowania z C hrystu
sem zmartwychwstałym .

W Ewangelii św. Jana czytamy: 
„Nadchodzi bowiem godzina, w 
której wszyscy, którzy spoczy
wają w grobach, usłyszą głos 
Jego; a ci, którzy pełn ili dobre 
czyny, pójdą na zm artwychwsta
nie życia; ci, którzy pe łn ili złe 
czyny — na zm artwychwstanie 
potępienia” (5, 28).

Aposto ł Paweł w I Liście do 
Koryntian stwierdza: „jak w Ada
mie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą oży
w ien i” (15, 22).

Ze Zm artwychwstania Pana 
Jezusa, z przekonania o niezbitej 
prawdziwości tego cudu, zrodziła 
się w iara silna i niezłomna, która 
w p ierwotnych trzech wiekach 
chrześcijaństwa prowadziła na 
męczeństwo tysiące wyznawców 
Chrystusowych. Z tego najw ięk
szego cudu Zbaw icie lowego zro
dz ił się cud trw ałości i nieśm ier
te lności Kościła Chrystusowego, 
idącego poprzez zawieruchy dzie
jowe ze słowami Ewangelii św.: 
„Jezusa szukacie Nazareńskiego, 
ukrzyżowanego; powstał, nie 
masz Go tu, oto miejsce gdzie Go 
złożono” (Mk 16, 6).

Z cudu Zmartwychwstania Chry
stusa Pana wyrosła w iara w 
zm artwychwstanie ciała, w żywot 
w ieczny i w ieczną spraw iedli
wość poza grobem.

*
* *

Radosne A lle lu ja  rozbrzmiewa 
dziś po całym świecie. A lle lu ja! — 
Chwalcie Pana! wołają rozkołysane 
dzwony kościołów, uderzając swy
mi spiżowym i sercami w takt serc 
naszych, serc wyznawców Ch rystu- 
sowych, rozpromienionych niewy- 
słowioną radością z powodu trium 
fu Zbaw icielowego. „W esoły nam 
dzień dziś nastał — Którego z nas 
każdy żądał. Tego dnia Chrystus 
Zmartwychwstał! Alleluja! Alleluja!”
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Całun Turyński wystawiony na widok
Po raz pierwszy Całun Turyński pokazano w roku 

1355 w kolegiacie w Lirey we Francji. P rzyciągnął 
on tłum y pielgrzym ów, jednak m iejscowy biskup 
nie uw ierzył w autentyczność re likw ii i zabron ił dal
szego je j pokazywania. Całun, należący wówczas 
do rycerza Geoffreya de Charny, ukryto. W iemy
o tym wszystkim  z listu napisanego w roku 1389 
przez kolejnego biskupa, Pierre’a d ’Arcis. Skar
żył się on papieżowi Klemensowi VII, że kano
nicy z Lirey zbierają pokaźne datki podczas w y
stawiania sfałszowanej — jego zdaniem — re lik
w ii. Klemens VII w odpow iedzi nakazał bisku
powi m ilczenie pod groźbą ekskom uniki. Naj
wyraźniej traktow ał Całun dużo poważniej.

Zapewne sprawa w yjaśn iłaby się szybko, gdyby 
rycerz de Charny ujawnił, w jaki sposób i kiedy stał 
się posiadaczem ta jem niczego płótna, lecz ów zg i
nął w bitw ie pod Poitiers w rok po pierwszym 
wystaw ieniu re likw ii. Nie pozostaw ił też żadnych 
zapisków czy dokumentów, które m ogłyby pomóc 
w rozwiązaniu tej zagadki. Od tego czasu zwolen
nicy i przeciw nicy autentyczności Całunu Tu ryń
skiego toczą zażarte dyskusje, a h is torycy i 
naukowcy nie są w stanie dostarczyć rozstrzygają
cego dowodu, potw ierdzającego fałszywość lub 
autentyczność Całunu.

Spór jest tym ciekawszy, że przyjęcie którego
kolw iek ze stanow isk wymaga zaakceptowania 
jakiejś skrajnie nieprawdopodobnej hipotezy. 
Jeżeli założyć, że Całun jest falsyfikatem , trzeba 
przyjąć, że w XIV wieku nieznany geniusz albo 
wyprzedził swoją epokę o dobre trzysta lat w dzie
dzinie malarstwa figuratyw nego, albo wynalazł na 
swój w łasny użytek technikę graficzną, której 
zasady zachował w głębokie j tajem nicy. Z drugiej 
strony, obrona autentyczności Całunu też wymaga 
sporej g im nastyki umysłowej. Brak o nim bowiem 
historycznych wzmianek wcześniejszych niż list 
biskupa d ’Arcis, co oznacza, że nic pewnego nie 
można powiedzieć o jego losach przed wystaw ie
niem w Lirey.

Nie mniej bezradni od h istoryków  są specjaliści 
od nauk ścisłych. Naukowe badania Całunu Turyń- 
skiego rozpoczęły się w roku 1898 — fo tog ra f w ło 
ski Secondo Pia sporządził jego pierwsze zdjęcie. 
W ywołu jąc klisze, Pia zauważył, że obraz z Całunu 
w idoczny jest dużo wyraźniej w negatyw ie niż w 
rzeczywistości. Nie m iał jednak żadnej możliwości 
bliższego zbadania tego zjawiska.

W październiku 1978 r. Całun Turyński udostęp
niono grupie badaczy, reprezentujących wiele 
dziedzin nauk ścisłych, znanej jako Shroud o f Turin 
Research Project (w skrócie STURP). Naukowcy ci 
podjęli próbę wyjaśnienia zagadki obrazu na Cału
nie.

Stosując ty lko  te technik i analityczne, które nie 
niszczą badanego obiektu, naukowcy ze STURP-u 
próbowali w ykryć barwniki naturalne, potw ierdza
jące lub negujące tezę o malarskim pochodzeniu

Prawdziwie wyraźny obraz zobaczyć można tylko w negatywie

ta jem niczego w izerunku. Barwniki naturalne (bo 
ty lko  takim i m ógł posłużyć się ewentualny fałszerz 
w połow ie XV w.), można podzie lić na dwie grupy: 
organiczne i n ieorganiczne. O rganiczne — to z ło
żone związki chem iczne pochodzenia roślinnego, 
rzadziej zwierzęcego (np. indygo); nieorganiczne — 
bardzo proste sole i tlenki metali, takie jak cynober 
czy ochra.

Chem icy ła tw o potrafią w ykryć i jeden, i drugi typ 
związków, także radzą sobie szybko z wykryciem  
barwników  organicznych. Każdy bowiem związek 
musi zawierać charakterystyczne grupy: pieścienie 
aromatyczne, grupy am inowe lub karboksylowe. 
Te z kolei pochłan ia ją w charakterystyczny dla sie
bie sposób prom ienie podczerwone, co można 
sprawdzić przez rejestrację odpow iedniego widma. 
Najczęściej rejestruje się takie w idm o, przeprowa
dzając prom ienie przez roztwór badanej próbki, w 
tym  jednak wypadku w idm o sporządzone w n iety
powy sposób — ośw ietla jąc prom ieniam i podczer
wonym i pow ierzchnie płótna. Technicznie mówiąc: 
zastąpiono absorbancję (intensywność światła 
pochłon iętego) reflektancją (badaniem intensyw
ności światła odbitego). W yniki prac całego 
zespołu były zdumiewające — nie udało się w y
kazać obecności jak iegoko lw iek barwnika. To 
był bardzo poważny argum ent za autentycznoś
cią.

Ten sam zespół badaczy w ykry ł jeszcze inną nie
zwykłą w łaściwość Całunu. W ykorzystując system



publiczny e r ^ i
analizy obrazu, używany przez NASA do obróbki 
zdjęć, wykazał, że obraz na Całunie jest tró jw ym ia
rowy. N ieprawdopodobne więc, by taki obraz był 
dziełem średniowiecznego malarza!

W 1981 r. cały zespół STURP — po przeanalizo
waniu zgrom adzonych danych — opublikow ałsw ój 
ostateczny raport, w którym  stw ierdził m.in.: 
„F izyczne i chem iczne eksperym enty prowadzone 
ze starym płótnem  nie doprow adziły do sztucznego 
wytworzenia obrazu takiego, jaki przedstawia 
Całun. Naukowy konsens może być więc ty lko  taki: 
obraz wytw orzyło  coś, co spowodowało utlenienie, 
dehydratację (odwodnienie) i zm ianę struktu ry  
polisacharydowych m ikrow łókien samego p łó tna” , 
tak w ięc — wg tego raportu — obraz na Całunie 
m ógł powstać ty lko  pod wpływem gorąca, ewen
tualn ie działania siln ie utleniających chem ikaliów  
(np. dym iący kwas siarkowy). Jednak członkom  tej 
grupy nie udało się odtworzyć, nawet w przybliże
niu!, fenomenu Całunu.

W yniki badań STURP-u dostarczyły potężnego 
oręża obrońcom  autentyczności Całunu. Jeśli 
bowiem istotn ie spow ija ł on C iało Chrystusa w 
grobie, to musiał być bezpośrednim i najbliższym 
świadkiem  momentu Zm artwychwstania. Zm art
wychwstaniu m ógł towarzyszyć błysk i żar, wystar
czający do uform owania się obrazu, i brzmi to 
zupełnie logiczne.

Kolejnym  badaniem Całunu zajął się specjalista 
od m ikroskopii, au toryte t w tej dziedzinie, d r W alter 
McCrone. Po żm udnych badaniach og łos ił on 
swoje w ynik i, według których Całun Turyński zos
ta ł po prostu namalowany przez nieznanego śred
niow iecznego malarza. Dowodem na takie stw ier
dzenie miała być obecność w pobranej próbce 
czerwonych drobinek pyłu, zidentyfikowanych 
jako ochra i cynober (barwniki naturalne n ieorga
niczne). Ochra, znana ludzkości od ponad 30 
tysięcy lat, jest czerwonożółtym  barwnikiem , 
zawdzięczającym swój ko lor tlenkow i żelaza znaj
dującemu się w ziemi, i w zależności od stopnia 
uwodnienia może przybierać różne odcienie m ię
dzy żó łc ią  a czerwienią. C ynober zaś to siarczek 
rtęci, występujący w naturze oraz otrzym ywany 
syntetycznie już od IX w ieku w pracowniach 
alchem ików. P on iew ażjednaktym i barwnikam i nie 
można malować, gdyż występują ty lko  w postaci 
proszku, potrzebny był jeszcze nośnik, przekształ
cający te barwniki w farbę, a — wg M cCrone’a — 
był nim kolagen — naturalny klej otrzym ywany z 
kości zw ierzęcych (jego ślady M cCrone także od
nalazł na turyńskim  płótnie). Zdaniem tego badacza, 
na C ałunie nie ma śladów krwi, jej p lam y natom iast 
namalowano czerwonym  cynoberem, a resztę 
obrazu — żółtą ochrą.

Technika, jaką zastosował M cCrone w swoich 
badaniach, była znacznie nowocześniejsza i 
dokładniejsza od tej, którą posługiwali się 
naukowcy STURP-u. Zastosował on m.in. m ikro-

sondę elektronową (stosunkowo nowa technika 
badawcza wykorzystu jąca rozpraszanie e lektro
nów przez kryształy); m iał on także do dyspozycji 
profesjonaln ie wyposażone laboratorium . W yniki 
badań M cCorne opub likow ał w 1989 r. w prestiżo
wym piśmie „Journal of American Chemical 
Socie ty” . Do tej pory nie zostały one przez n iko
go de fin ityw nie  obalone, ale za to — na mnóstwo 
sposobów — podważano wy pływające z nich wnios
ki.

Jednym z nich jest dowodzenie, że w yn ik i badań 
M cCrone’a w łaściw ie nie dowodzą niczego is to t
nego, np.: Co wynika z obecności na Całunie barw
ników? W yłącznie to, że Całun przebywał w pra
cowni średniow iecznego malarza. Ale wcale nie 
m usiał zostać tam namalowany. O jciec Luigi Fos- 
sati, tu ryński zakonnik i badacz Całunu, usta lił do 
tej pory 62 udokum entowane przypadki kopiowa-

cd. na str. 12

Na płótnie całunu oglądanego gołym okiem 
widać tylko niewyraźny zarys postaci



Jak to drzewie] bywało

Wielkanoc, Święcone, Dyngus, Emaus
Zaglądnąwszy ty lko  w ta jn ik i 

każdego domu, co jeszcze staro
polski przechowuje zwyczaj, u j
rzałbyś, jaki tam zamęt panuje w 
ostatnich dniach W ielkiego Ty
godnia! Pani domu nocy nie 
dosypią, czuwając nad ruszają
cymi się ciastami, doglądając 
gorącości pieca, siląc głowę nad 
najgustowniejszym ubraniem ulu- 
krowaniem bab i placków, w 
które sypie przedziwne kardyały
i słodycze. A teraz dopiero 
gdy przyjdzie zastawa! Jaki roz
mysł artystyczny! Na ogrom nym  
stole przykrytym  śnieżnym ob
rusem, środek zajmują szyn
ki, ozory, nadziewane pro
sięta, pieczone baranki (...) 
wszystko to kupi się w spoko j
nej powadze dookoła Agnus Dei, 
m isternie wyrobionego z masła 
trzym ającego jak hetman tego 
dnia, chorągiew  zm artwychwsta
nia.

(...) Dalej na brzegach stołu 
stoją podobne rzymskim mozai
kom placki, mazurki z najfanta
styczniejszym i wzoram i, pełne 
kokieteryi i smaku; a wszędzie 
zielenieją k ity  bukszpanu, n iby to 
laur w ieńczący bohaterów dnia 
tego; a wszędzie rozrzucone jaja, 
podobne do piram id, kul i grana

tów  leżących na wałach tw ier
dzy... Pożywanie św ięconego 
jajka jest treścią, g łównym  sym
bolem obchodu, jak przy łamaniu 
opłatka na W igilię  kolędową, 
gospodarstwo częstuje nim każ
dego gościa, życząc szczęśli
wego A lle lu ja  i wszelkich po
myślności w życiu. Zwyczaj to 
starożytny, sięgający owych w ie
ków, kiedy oddawano jeszcze 
cześć siłom  natury. Kośció ł go 
zachował, bo myśl jego tłum a
czył. W w ielu miejscach, gdzie 
nawet nie wiedza o zwyczaju

święconego, dzielą się jajkiem ; 
(...) jajka, ten sym bol życia w 
zarodku, składano na ofiarę 
prom iennem u Bogu, k tó ry  c iep
łem swoim wyprow adzał życie z 
niego. (...). Święcone... zwyczaj 
to nasz ojczysty, staroświecki, a 
jeszcze w ięcej, że uświęca goś
cinność, że grom adzi ludzi, i 
łączy ich ze sobą nie w imię 
przedsiębiorstw  i spekulacji, ani 
rachub po litycznych, ale jakim ś 
serdecznym, przyjacie lskim  i pa- 
tryarchalnym  węzłem. Co za 
szkoda, jeżeli go ochrzcim y m ia
nem przesądu i w ygon im y spoś
ród nas jako zabytek barbarzyń
stwa.

Przyznam się, że homeryczne 
uczty, na których zastawiono 
ćw ierci w ołów  i całe w o ły i 
barany, bledną przy sta ropo l
skim święconym, mogącym się 
porównać ze zbytkiem  i rozko
szami wyspy Szczęśliwości (...) 
gdzie tak był wszystkiego dosta
tek, że potrzeba było kupować 
sobie nie jadło, lecz apetyt, co 
zdaje się w ychodzić na jedno. 
Dzień pierwszy, jak zwyczaj każe, 
obchodzony bywa w dom owym  
kole. Gospodarz przyjm uje od
w iedziny osób, które nie robią 
św ięconego u siebie. Nazajutrz

Całun Turyński wystawiony na widok publiczny
cdi. ze str. 11

nia płótna przez malarzy, a — jego zdaniem — 
wśród renesansowych kopistów  częstym zwycza
jem było przykładanie świeżo sporządzonej kopii 
do oryg ina łu  (dla przypieczętowania w ierności 
odwzorowania). To wystarczająco tłum aczyłoby 
obecność na Całunie ochry, cynobru i kolage
nu.

H istorycy sztuki mają jednak szereg argum entów 
na poparcie tezy, że Całunu nie stw orzył malarz.

Obraz na Całunie Turyńskim  jest doskonale reali
styczny. Co do tego panuje powszechna zgodność 
wśród wszystkich obserwujących go anatomapato- 
logów: to jest realistyczny obraz ludzkiego ciała, 
poddanego torturom  biczowania i ukrzyżowania. W 
tak realistyczny sposób nie m alowano ani w śred
niowieczu, ani w łaściw ie do dzisiaj. H istoryk sztuki 
czuje się wobec tego obrazu bezradny. Całun 
Turyński nie ma bowiem żadnych znamion pozwa
lających przypisać go do jak ie jko lw iek epoki dzie
jów  malarstwa, ma za to liczne cechy świadczące o



odwiedzają się wszyscy. Ponie
działek otw iera się powszechnie 
bardzo osobliwym  zwyczajem, 
rozpowszechnionym  i u iudu i u 
klas wyższych. Ledwo bowiem 
oczyś otworzył, a może jeszcze 
snem sklejone, kiedy budzi 
cię zimna kąpiel. Szklanka w o
dy wylana na twoją głowę, zmu
sza cię zerwać się z łóżka; 
chcia łbyś złorzeczyć, łając 
psotnika albo psotnicę, dar
mo! Śmiech ty lko  wzbudzisz, 
czoło schylić przed starym 
zwyczajem — bo oblewany po
niedziałek, a raczej Dyngus 
lub Śmigus.

Lud w iejski, trzym ający się 
w iernie starego zwyczaju, w 
dniu tym wypraw ia sceny po
cieszne a m ianow icie około 
studzien. Parobcy od rana

tym, że nie namalowano go w średniow ieczu. Nie 
dysponowano wówczas dzisiejszymi technikam i 
gruntowania płótna i malowania go, stosowane 
farby nie przetrwałyby tak ekstremalnych wa
runków przechowywania, jakim  nieustannie pod
dawany jest Całun. Na płótn ie nie w idać nawet 
śladów faktury, obraz jest doskonale jedno
rodny nawet przy bardzo dużym powiększeniu, 
a jego realizm mocno świadczy przeciwko h i
potezie o jego średniow iecznym  pochodze
niu.

Tak więc Całun Turyński pozostaje wciąż zagad
ką dla naukowców i cudem dla rzesz wyznawców 
różnych religii. Jego niezwykłość, paradoksal
nie, przejawia się jeszcze w jeden sposób; Całun 
nie zdziałał żadnego cudu, choć wielu p ie lgrzy

mów m odliło  się do niego o uzdrow ienie i pomoc. 
Nie towarzyszą mu wota dziękczynne, których tak 
w iele w isi w sanktuariach m aryjnych na całym 
świecie. Potrafi jednak wywrzeć na człowieka 
tak s ilny wpływ, że zm ienia całe jego życie. 
Robert Bucklin, Żyd, hematolog z Chicago, po 
czterech latach badań nad Całunem, przyją ł 
chrzest. Powiedział potem: „Naraziłem się mo
jej rodzinie, ale nie potrafiłem  oprzeć się 
tej Twarzy. Wiem, że n igdy się z nią nie roz
stanę” .

Oprać, na podstawie artykułów 
zamieszczonych w „Magazynie” (do
datku „Gazety Wyborczej”) nr 8 z lu
tego br.

gromadzą się, czatując na 
dziewki idące czerpać wodę 

a i tam porwawszy m iędzy sie
bie ofiarę, leją na nią wo
dę wiadram i, albo też po 
prostu zanurzają w stawie,

; niekiedy w przerębli, jeżeli 
lód jeszcze trzyma. Porów
nać — że ten sum ienny dyngus 
z delikatnym  flakonik iem  ko- 
lońskiej wódki — jaka różni
ca! Jaka wyraźna wskazówka, 
że w wyższym polorze muszą 
się zatrzeć te wybitne i szor
stkie cechy starego obycza
ju!

Po m iastach m ianow icie, a tym 
samym w Krakowie, w pierw
szy poniedziałek wylęga co 
żyje na Emaus. Jest to na 
pam iątkę objaw ienia się C hry
stusa uczniom będącym w d ro 
dze do miasta Emaus. U nas 
celem przechadzki bywa Zw ie
rzyniec, pieszo, konno i po
wozami (których niestety nie

w iele św ietnych) jaki taki po
śpiesza użyć świeżego pow iet
rza, błysnąć świeżym kapelu
sikiem i modną sukienką. Prze
chadzka ta m iałaby niezawod
nie to samo znaczenie co C or
so lub Longchamps, gdyby u 
nas coko lw iek m ogło mieć zna
czenie. Ze Zwierzyńca, k tó 
ry wcale nie wygląda na m iej
sce eleganckiej przechadz
ki, ochotnie jsza m łodzież i 
osoby lubiące św ięcić d ro
gie pamiątki, udają się na 
Kopiec Kościuszki, skąd każ
dy może rzucając wzrok na 
kilkom ilow ą przestrzeń, uro
zmaiconą wzgórzami, b łon ia
mi, ocienioną lasami, oży
w ioną nurtem Wisły, pow i
tać bóstwo w iosny w zielo
nym wianku zstępujące na zie
mię...

(Z pism Lucjana Siemień-
skiego, fragmenty)



Synodalna struktura Kościoła
ed. z® str. 5

towanego przez zgrom adzonych biskupów (por. Dz 
15)” .

T ró jjedyny Bóg we wspólnocie  i jedności trzech 
Osób jest w pewnym sensie prawzorem struktu ry  
koncyliarnej Kościoła, k tóry realizuje ją we wspól
nocie Kościo łów  lokalnych oraz reprezentujących 
je biskupów. „W  różnorodności nowego życia, 
które urzeczywistnia się w Chrystusie przez Ducha 
Świętego (1 Kor 12, 1-31), u jawnia się synodalny 
charakter — jako podstawa struktu ry  kościelnej. 
Z tego powodu Kościół, jako lud powołany przez 
Boga, zbaw iony przez Chrystusa i ośw iecony przez 
Ducha Świętego, może być nazywany w ielkim  
Synodem, w którym  odzw ierciedla się tryn itarna 
jedność Boga, Ojca, Syna i Ducha Św iętego” . Kon- 
cyliarna, synodalna struktura Kościoła ujawnia się 
podczas zgromadzeń biskupów, na których nara
dzają się i rozstrzygają problem y w iary i m oral
ności; u jawnia się ona także podczas procesu 
recepcji lub nierecepcji ich decyzji przez Kościo ły 
lokalne. Dotyczy to także soboru, k tó ry  zostaje 
przyjęty jako ekum eniczny (powszechny) przez 
recepcję swych postanowień ze strony całego Koś
cioła. „Za takie Sobory powszechne uznaje się sie
dem następujących soborów : Nicea (325 r.), Kon
stantynopol (381 r.), Efez (431 r.), Chalcedon (451 r.), 
Konstantynopol (553 i 680 r.), a także Nicea (787 r.j. 
Na tych soborach ujawniła się wspólna św iado
mość w iary jednego, świętego, kato lickiego i apo
sto lskiego Kościo ła” . Ten wspóln ie przyjęty tekst 
przez Kom isjęS tarokatolicko-Prawosławną, w ypo
wiada wyraźnie to, co Deklaracja Utrechcka uzna
wała i co może być uznawane za starokato licki 
konsens.

Od pierwszych w ieków Kościoła, biskupi, któ
rzy stali na czele poszczególnych Kościołów, 
tw orzyli Synody, czy zebrania prow incji, czy 
wreszcie sobory, na których ustalano wspólne 
zasady w iary i dyscyp liny kościelne. Synody
i Sobory wyrażały kolegia lny charakter i natu
rę episkopatu. Sobory były zwoływane dla wspól
nego rozstrzygnięcia ważnych spraw, decyzją 
opartą na zdaniu w ielu uczestników. Kolegia l
ność tę potw ierdzają sobory powszechne pierw 
szych wieków.

W Kościele pierwszych w ieków istn ia ł zwyczaj 
sięgający czasów apostolskich, że ważne sprawy 
omawiano na w spólnych zebraniach, zwanych 
synodam i (od gr. synodas, łac. concilium  = zebra
nie, zgromadzenie), w których uczestniczyli 
biskupi, prezbiterzy, diakoni i św ieccy. Podczas

id fen

obrad rozstrzygano spory doktrynalne oraz spory 
w sprawach kultu i dyscyp liny  kościelnej, a także 
dokonywano w yboru biskupów. Uchwały, które 
zapadały na tych zebraniach „w iązały moralnie 
Kościoły, których przedstaw iciele uczestniczyli 
w naradach” . Szczególną rolę w Kościele odgry
wały zgromadzenia zwoływane od 325 roku przez 
cesarzy, które otrzym ały miano soborów powszech
nych (ekum enicznych). Uchwały tych zgromadzeń 
obow iązywały w Kościele i państwie.

Podczas pierwszej Konferencji Unijnej w Bonn 
(14-16 września 1874), starokato licy stw ierdzili: 
„Podczas, gdy Pismo Święte jest bezsprzecznie 
główną regułą wiary, uznajemy, że autentyczna Tra- 
dycja, tj. nieprzerwany, częściowo ustny, częściowy 
pisemny przekaz nauki, głoszonej najpierw  przez 
Chrystusa, a następnie przez Apostołów , jest auto
rytatywnym (zgodnie z wolą Bożą) źródłem poznania 
dla wszystkich kolejnych pokoleń chrześcijan” .

Uchwały soborowe nie wym agały zatw ierdzenia 
papieskiego. Moc i autorytet dekretów  soborowych 
zależały od „consensusu Kościo ła” , a w ięc od tego, 
czy zosta ły przyjęte przez cały Kościół. „Postano
wienia soborów  są albo orzeczeniam i dotyczącym i 
w iary (horoi) albo decyzjam i prawnym i i dyscyp li
narnym i (kanones). Z nich, orzeczenia dotyczące 
w iary mają autoryte t bezwarunkowy i charakter 
trwale obow iązujący dla całego Kościoła, gdyż 
odnoszą się do dogm atów opiera jących się na 
Objaw ieniu. Z tego powodu, jeśli chodzi o ich treść, 
nie mogą one podlegać zm ianom ani też nie mogą 
być zniesione. Kośció ł może jednak, zgodnie z każ
dorazowym i okolicznościam i i wym ogam i, rozw i
jać je w sensie interpretacyjnym , dla lepszego zro
zum ienia w iary i lepszego świadczenia o wierze. 
Kanony, zarówno Soborów  powszechnych, jak i 
lokalnych, mogą być — jeśli nie dotyczą spraw 
w iary — w sposób zasadniczy zastępowane lub 
uzupełniane przez nowe kanony odpow iednich 
późniejszych synodów ” . Teolog prawosławny P. 
Evdokimov uważa, że „wszelkie postanow ienia 
dogm atyczne lub kanoniczne” w inny „otrzym ać 
recepcję ludu kościelnego, by m ogły przeniknąć w 
głąb Ciała m istycznego. Jedynie w momencie, 
kiedy utożsamią się z jego istotą, zostaną uznane za 
kato lickie  i utożsamione z apostolskim  począt
kiem ” .
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POZIOMO: A)pożywienieznieba •  drzewo iglaste 9  swojak,
B) doskonały do kanapek i sałatek •  nie tylko Cudzoziemska,
C) dopuszczalna 9 nie wiersz •  najdroższy antyczny, D)jedna 
z postaci kobiecych w „Weselu” S. Wyspiańskiego •  państwo na 
kontynencie, E) (druk.): jednolite jasne tło, na którym drukuje się 
ciemnytekst lub rysunek •  imiękobiece •  wyspa grecka na Mo- 
rźu Egejskim, F) popularnie — brak szczęścia •  miejsce pielgrzy
mek mahometan, G) opust, zniżka •  siły zbrojne •  rozpuszczalna 
kawa, I) naszywka na ramieniu •  roślinny motyw w architekturze, 
L) „zdrobnienie" człowieka ® pasza, pokarm, M) z niego posągi 
lub... posadzki 9 jaglana iub gryczana 9  miasto w Słupskiem, 
N) kurze 9  miasto w opolskiem, 0)przypinanadogłowy 9  kierowca 
samolotu 9  kompan, towarzysz, P) księżniczka hinduska 9 jed
no z miast podróży misyjnej św. Pawła Apostoła, R) tak drzewiej 
mówiono o Polce 9  ssało się go, gdy bolało gardło #  ogólne osła
bienie organizmu, S) po nim zazwyczaj demonstracje 9  zjazd cza
rownic, T) główna „praca” wiatru 9 otaczazamek 9  bulgotanie, 
gotowanie, U) górna kończyna 9 składniki stadniny, W) ryba lub 
cukierek o specyficznym smaku 9  czarna niegdyś niosła 
śmierć 9  miasto i port rosyjski nad Oką.

PIONOWO: 1) przed komputerem 9  może być szlachetny lub 
nie, 2) wiązana pod szyją 9 wskazane dla oskarżonego, 3) ce
sarz, który spalił Rzym 9  bogini świtu, 4) szczyt, ale nie gór
ski, 9  najwyższy punkt położenia Słońca, 5) odcień czerwie
ni 9 np. skalny, 6) po drugiej stronie rewersu, 7) z przodu, z bo
ku, z tyłu..., 8) na deser, 9) szumiała i u nas, ale kiedy to było....
10) do kruszenia, 11) łam np. gazety 9 potrawa mięsna, 12) jest 
we włoszczyźnie, 13) częsta cecha u nowobogackich 9 miasto 
w Japonii, 14) telewizyjna, 15) stan w USA 9 powstanie, 
rokosz, 16) ryba z rodz. karpiowatych, dł. ok. 15 cm, 17) dla
czego (on) nie śpiewa? 9 dawniej: Kalinin, 18) najzdrowszy 
prosto z owoców, 19) miesiąc postu u muzułman 9 utrata 
pamięci, 20) teren otoczony terenem o innym charakterze lub 
państwo w państwie, 21) tzw. mikst, gra mieszana para
mi 9  tęskna pieśń o miłości, 22) uwielbia film y, 23) dawny po
wóz 9  figura geometryczna, niezbędna w cyrku.

Wszystkim Czytelnikom życzymy miłej zabawy. Dla tych, którzy 
nadeśią prawidłowe rozwiązanie do końca maja — rozlosujemy nagrody 
książkowe.
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Pragniemy polecić wszystkim naszym Drogim Czytel
nikom książkę bpa Ursa Kury’ego pt. Kościół starokatolic
ki. Historia, nauka, dążenia, która została przetłumaczo
na i opracowana naukowo pod kierunkiem bpa prof. dr 
hab. Wiktora Wysoczańskiego. Książka ukazała się w uzna
nej, wielotomowej serii Kościoły świata. Autor — bp Urs 
Kury (1901 -1976) — profesor Uniwersytetu w Bernie, zna
komity znawcastarokatolicyzmu, historyk Kościoła, przed
stawia nam utrzymany na wysokim poziomie wykład z za
kresu podstaw historii, teologii i ekumenii starokatolic
kiej; jest to zwięzła i przystępna prezentacja myśli staro
katolickiej. Książka przeznaczona jest nietylko dla pra
cowników nau kowych i studentów, ale dla wszystkich osób 
zainteresowanych starokatolicyzmem. W przedmowie 
do polskiego wydania, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański 
napisał: „Myśl o wydaniu tej książki czołowego teologa 
starokatolickiego, bpa U. Kiiry’ego, w wersji polskiej nur
towała mnie od czasu studiów na Chrześcijańskokatolic- 
kim WydzialeTeologicznym Uniwersytetu w Bernie w ro
ku akad. 1971/72. Jednakże realizację tego zamiaru mu
siałem z roku na rok odkładać ze względu na inne prace, 
wśród których należy wymienić zwłaszcza przygotowa
nie rozprawy doktorskiej (1982) i habilitacyjnej (1984) 
oraz zajęcia i obowiązki związane z zaj mowan ie stanowis
ka prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie w latach 1987-1990, a następnie rektora tej
że Uczelni w latach 1990-1996” .

Jest to pierwsze polskie wydanie, oparte na trzecim wy
daniu niemieckim, które zostało w znacznym stopniu 
zmienione i uzupełnione. Wydanie polskie jest poprawio
ne i uzupełnione; zawiera napisany przez bpa W. Wyso
czańskiego tekst zatytułowany: Polskokatoiicyzm. Gene
za, dzieje, położenie prawne oraz rozszerzone noty bio
graficzne i bibliograficzne, a także najważniejsze doku
menty starokatolickie.

Urs Kury, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dąże
nia, Chrześcijańska AkademiaTeologiczna, Warszawa 
1996, s. 748, cena 30 zł; oprawa twarda — 33 zł.
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Zamówienia prosimy kierować na adres:

Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21 

iel. 831-15-48

Wielce Czcigodni Księża i Szanowni Państwo

KOŚCIÓŁ 
STAROKATOLICKI
HISTORIA
NAUKA
DĄŻENIA

Z cyklu: Modlitwy

Zachód słońca nad Jeziorem Genezaret

Wspiera] mnie, Panie, w każdej życia chwili, 
osłaniaj tarczą Twojego Imienia, 
bym się pod jarzmem rozpaczy nie schylił, 
abym nie upadł niżej swego cienia.

Spłyń żywym światłem na ludzkie jałowce, 
co schną w jałowym nieprawości borze.
Nie daj nam, ślepym, zbłądzić na manowce, 
lecz wskaż nam drogę do bram Twoich, Boże.

(Mieczysław Stanclik, 1944)


