
M IESIĘC ZN IK  KATOLICKI •  SIERPIEŃ •  CENA 1 ZŁ

Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP  
30 czerwca 1998 r, -  Warszawa

W dniu 30 czerwca br. odbyt się Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego

30 czerw ca  1998 r, o d b y ł się O g ó ln o p o lsk i 
S ynod K ośc io ła  P o lskoka to lick ieg o  w RP. O bra 
dy to c z y ły  się w  Zespole  S zkó ł E konom icz
nych w  W arszaw ie, p rzy ul. C h ło dn e j 36/46, 
gdzie  Rada S ynoda lna  w yna ję ła  pom ieszczenia  
i salę. B iu ro  S ynoda lne  za re jes trow a ło  142 
de legatek i de lega tów  na O g ó ln op o lsk i Synod. 
Na liśc ie  by ło  169 de legatów . N ie p rzyby ło  
27 delegatów .

Rozpoczęcie obrad n astąp iło  o godz. 10.00 
częścią  pa ra litu rg iczn ą , k tó re j p rze w o d n iczy ł 
bp W ik to r W ysoczańsk i. Z ebran i o dśp iew a li hym n 
do D ucha  Ś w ię tego  i o d m ó w ili spec ja ln ie  na ten 
dzień p rzygo tow ane  m od litw y , zakończone  w sp ó l
ną m od litw ą  „O jcze  nasz” .



Obrady rozpoczęto wspólną modlitwą

Biskupi polskokatoliccy i Goście (biskupi: rzymskokatolicki, 
prawosławny, mariawicki) udzielili zebranym pasterskiego 

błogosławieństwa na rozpoczęcie obrad synodalnych

Ogólnopolski
Synod Kościoła 
Polskokatolickiego w RP

30 czerwca 1998 re — Warszawa
cd. ze str. 1

Po części m od lite w ne j nas tąp iło  u roczys te  
zaprzys iężen ie  de lega tek  i de lega tów , zgodn ie  
z poniższym  tekstem. Przysięgę od delegatów  p rzy ją ł 
bp Z yg m u n t K ora lew ski — su fragan w roc ław sk i.

N astępn ie  bp W ik to r W ysoczański — Z w ie rz 
c h n ik  K ośc io ła  P o lskoka to lick ieg o  zaproponow a ł, 
by zg rom adzen i na sali obrad  b iskup i, tak  p o lsko 
ka to liccy , ja k  i goście, udz ie lili zebranym  paste r
sk iego  b łogos ław ieńs tw a  na rozpoczęc ie  obrad 
synoda lnych .

Sesji w stępne j p rze w o d n iczy ł bp W ik to r W yso
czański — Z w ie rzch n ik  K ośc io ła , P rzew odn iczący  
Rady S ynoda lne j. Na w stęp ie  p o w ita ł de legatk i i de 
lega tów  na O g ó ln o p o lsk i S ynod  K ośc io ła  oraz 
zaproszonych  gości.

cd. na str. 4

ZAPRZYSIĘŻENIE DELEGATÓW 
OGÓLNOPOLSKIEGO SYNODU KOŚCIOŁA 

POLSKOKATOLICKIEGO
Warszawa — 30 czerwca 1998 r.

ROTA PRZYSIĘGI
Ja, delegat (delegatka) na Ogólno

polski Synod Kościoła Polskokatolickie
go, uroczyście przysięgam, że uczestni
cząc w obradach Synodu, będę kie
rowana) się prawdą i miłością ewange
liczną.

Wierząc w obecność pośród nas Jezu
sa Chrystusa, będę odpowiedzialny(a) 
oraz zdyscyplinowany(a), kierując się 
zasadą dobra naszego Kościoła. Tak 
mi dopomóż Boże w Trójcy Świętej 
Jedyny i wszyscy Święci.

AMEN



Ogólnopolski Synod Kościoła PolskokatoEckiego w RP
cd. ze str. 2

Po wygłoszeniu powitania nastąpiło powołanie Władz 
O gó ln op o lsk ieg o  Synodu, zaproponow anych  przez 
Radę S ynoda lną  na sesji w  dn iu  17 m arca 1998 r.

Do Prezydium  Synodu w eszli: bp W ik to r  W yso- 
czański— Zwierzchnik Kościoła— Ordynariusz Diecezji 
Warszawskiej — przewodniczący Prezydium  Synodu, 
bp Je rzy S zo tm ille r — O rdynariusz D iecezji K rakow 
sko -C zęs toch ow sk ie j, bp W iesław  S ko łuck i — O r
dyna riusz  D iecezji W roc ław sk ie j, bp Z yg m u n t Ko
ra lew sk i — S ufragan  W roc ław sk i, bp M aksym ilian  
Rode — em eryt, bp Tadeusz M ajew ski — em eryt.

Do Sekretariatu Synodu weszli: ks. inf. Bogusław  
W ołyński — przew odniczący, ks. dziek. H enryk Dą
b row sk i i p ro to k o la n t ks. Leszek P ietrzak.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w eszli: ks. 
inf. Ryszard D ąbrow ski — przew odn iczący, ks. inf. 

Prezydium Ogólnopolskiego Synodu H enryk  Buszka, ks. p rob. M arian W nęk, ks. p rob.
Kościoła Poiskokatolickiego Leszek K o łodz ie jczyk .

Do Komisji Uchwał i Wniosków w eszli: ks. dziek. 
Eugen iusz S te lm ach — p rzew odn iczący , ks. p rob. 
S tan is ław  S taw ow czyk.

Po ukonstytuowaniu się Władz O gólnopolskiego Sy
nodu, które delegaci zaakceptowali przez głosowanie, 
s łow a do O gó ln op o lsk ieg o  S ynodu sk ie row a li (tekst 
na str. 6-7): bp Tadeusz Pepłowski — Ordynariusz D ie
cezji B u ffa lo -P ittsb u rg h  PNKK — k tó ry  o d czy ta ł lis t 
P ie rw szego B iskupa  Jana Sw antka, bp Hans G er- 
n y —-Zw ie rzchn ik Kościoła C hrześcijańskokato lickie- 
go Szwajcarii, bp Jacek Jezierski — Sufragan A rch i
diecezji Warmińskiej, Przewodniczący Zespołu Kościo
ła  R zym skoka to lick iego  ds. d ia logu  ekum en icznego  
z Kościo łem  P o lskoka to lick im , delegat Prym asa Pol
ski i K om is ji Ep iskopatu, bp M iron  — praw os ław ny 
biskup hajnowski— w  imieniu Metropolity Warszawskie
go i Całej Polski, Sawy, bp W łodz im ie rz  Jaw orsk i — 
Z w ie rzchn ik  Kościo ła S taroka to lick iego  M ariaw itów , 
ks. sen. Antoni N iko lic — W ikariusz Generalny Diecezji 
Kanadyjskie j PNKK, ks. d r Czesław K u liczkow ski — 
odczyta łlis t Prezesa Polsko-Narodowej „S pó jn i” p. Ed
munda Kotuli, ks. inf. Henryk Buszka— odczytał pismo 
do uczestników Synodu Prezesa Zarządu ZPU „Po lka t” 
pana M ieczysław a Suski.

Sesja sprawozdawcza: p rze w o d n iczy ł bp Z y g 
m un t Kora lew ski. Sw oje spraw ozdan ia  za okres m ię- 
d zysyn o d a ln y  sk łada li: bp W ik to r W ysoczańsk i — 
Zw ierzchnik Kościoła i O rdynariusz Diecezji Warszaw
sk ie j, bp Je rzy  S zo tm illte r — O rdyn a riusz  D iecezji 
K ra kow sko -C zęs toch ow sk ie j, bp W iesław  S ko łu c 
ki — O rdynariusz  D iecezji W roc ław sk ie j, ks. inf. Ka
z im ie rz  B oncza r — S ekre ta rz  Rady S ynoda lne j, ks. 
dziek. A leksander B ie lec — S ka rbn ik  Rady S ynoda l
nej, ks. dziek. Ryszard R aw ick i — P rzew odn iczący 
K om is ji R ew izyjne j.

Po dyskus ji, Synod w g łosow an iu  jaw nym  u d z ie lił 
a bso lu to riu m  w szystk im  spraw ozdaw com .

jBmjawR*

Sekretariat Ogólnopolskiego 
Synodu Kościoła Poiskokatolickiego

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna Synodu



Bp Hans Gerny (Szwajcaria) przekazał 
uczestnikom Ogólnopolskiego Synodu 
pozdrowienia od Kościoła Chrześci- 
jańskokatolickiego w Szwajcarii oraz 
od Międzynarodowej Konferencji Bisku

pów Starokatolickich

Słowo do Synodu skierował bp Jacek 
Jezierski — Sufragan Archidiecezji War
mińskiej, delegat Prymasa Polski i 
Komisji Episkopatu Polski Kościoła 

Rzymskokatolickiego

BpTadeusz Pepłowski (USA) odczytał list 
Pierwszego Biskupa PNKK Jana Swantka

W imieniu Metropolity Warszawy Bp Włodzimierz Jaworski — Ks. inf. Henryk Buszka odczytał pismo do
i Całej Polski — słowo do Synodu Biskup Naczelny Kościoła Starokatoli- uczestników Synodu Prezesa Zarządu 

skierował bp Miron ckiego Mariawitów przekazał życzenia ZPU „POLKAT”
delegatom Synodu

Bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej 
składa sprawozdanie za okres międzysynodalny



Ogólnopolski Synod Kościoła Polsk(
30 czerwca 1998 re — Warszawa

cd. ze str. 4

Sesja poświęcona administracji i strukturze Koś
cioła — prze w o d n iczy ł bp W iesław  S ko łuck i.

W te j sesji S ynod  przez g ło sow a n ie  jaw ne  140 
g łosam i w y b ra ł na następną, 5 -Ie tn ią  kadencję  
Z w ie rzchn ika  K ośc io ła  i P rzew odn iczącego  Rady 
S ynoda lne j, b iskupa  p ro f. d ra  hab. W ik to ra  W yso- 
czańskiego — O rdynariusza  D iecezji W arszaw skiej. 
G łosów  p rzec iw nych  b y ło  2.

S ynod na następny okres m iędzysynoda lny , tj. 
na 5 lat p rze d łu ży ł m anda t pe łn ien ia  o bo w ią zków

Sesji sprawozdawczej Synodu przewodniczył 
bp Zygmunt Koralewski

O rdynariusza  D iecezji K rakow sko -C zęs tochow - 
skie j b isku po w i Jerzem u S zo tm ille row i.

W g ło sow a n iu  jaw nym  g ło só w  za b y ło  133, p rze 
c iw  5, w s trzym a ły  się 4 osoby.

Sesja program owa — p rze w o d n iczy ł bp W iesław  
S ko łuck i.

Protokół Komisji Prawa —- do p rzy jęc ia  pop raw k i 
now e lizacy jne  p rzedstaw ił ks. dziek. d r Tadeusz 
P iątek. Po d yskus ji S ynod p rzy ją ł i za tw ie rd z ił 
pop raw k i now e lizacy jne  do  Prawa W ew nętrzne
go — 136 g łosam i za, p rze c iw  2, w s trzym a ło  się 4. 
P ro to k ó ł K om is ji Prawa d o łączo no  do akt Synodu .

Wnioski Komisji Duszpastersko-Misyjnej — 
p rze ds ta w ił ks. dziek. E ugen iusz S te lm ach . P ro to 
kó ł d o łączono  do akt Synodu.

S ynod p o w o ła ł sta łą  K om is ję  D uszpastersko- 
-M isy jną  w  sk ładz ie  d o tychczasow ym , udz ie la jąc 
je j m andatu  na okres m iędzysynoda lny . G łosów  
za — 141, p rzec iw  — 1.

P rzedstaw iono  S yn od o w i sp raw ozdan ie  z p rze
b iegu d ia log u  z K ośc io łem  P raw osław nym  (tekst na 
str. 14) — re fe ro w a ł ks. m gr Je rzy  B a jorek. Synod 
zaakcep tow a ł p roces recepc ji te ks tó w  te o lo g i
cznych , w spó ln ie  p rzy ję tych  przez K om is ję  S taro- 
ka to licko -P raw os ław ną.

D elegaci je d n o g ło śn ie  p rzy ję li sp raw ozdan ie  
z rozpoczę tego  d ia log u  z K ośc io łem  R zym skoka to 
lic k im  (tekst na str. 15-16) — re fe row a ł ks. inf. 
m gr Kazim ierz Bonczar.

N a tom ias t po sp raw ozdan iu  p rzedstaw ionym  
przez ks. inf. dr. Tom asza W o jtow icza , O g ó ln o 
po lsk i S ynod K ośc io ła  P o lskoka to lick ieg o  po
tw ie rd z ił negatyw ne s ta no w isko  w sp raw ie  udz ie 
lan ia św ięceń kap łańsk ich  kob ie tom .

Uczestnicy obrad 0<



tarz; ks. dziek. A leksander Bielec — Skarbnik. Członko
wie: zgodniez Prawem W ewnętrznym Kościota Polsko- 
katolickiego do Rady Synodalnej wchodzą księża in fu
łaci rzeczywiści. B iskupi O rdynariusze D iecezji przed
staw ili kandydatów  ze sw oich diecezji, k tó rych  Synod 
przez głosowań ie zaakceptował na okres m iędzysynodal- 
ny: a) diecezja warszawska— ks. dziek. Jan Maria Z ie
liński, ks. dziek. Henryk Marciniak, ks. dziek. P iotr Kor- 
pik, p. Bernadetta Sołtys, p. Wojciech Hoduń; b)diecez- 
ja krakowsko-częstochowska — ks. dziek. Eugeniusz 
S te lm ach, ks. dziek. Ryszard R aw icki, k s .p ro b . Hu
bert Szryt, p. Barbara K ow alczyk, p. Ilona  Sobiera j; 
c) diecezja wrocławska— ks. inf. S tanisław  Bosy, ks. 
dziek. Tadeusz Piątek, ks. p rob. Ryszard Szyku ła, 
p. m grT eresa  K rop ie ln icka , p. P io tr Z ie lińsk i. Synod 
wybrał: Sąd: ks. dziek. Kazim ierz Fonfara — oficja ł, ks. 
m gr Marian M adziar — notariusz, ks. m gr M ieczysław  
Piątek— sędzia, ks. mg r Leszek Kołodzie jczyk— sędzia, 
ks. m gr Jan Belniak — sędzia; Komisja Rewizyjna: ks. 
m gr M ikołaj Skłodowski — przewodniczący, ks. dziek. 
Henryk Dąbrowski, ks. prob. Jerzy Białas, ks. prob. Ra
fa ł M icha lak.

Sesja końcowa. Synod za ją ł s tanow isko  K ośc io ła  
Po lskokato lickiego w sprawie: a) d ia logu z Kościołem  
Prawosławnym; b) d ialogu z Kościołem Rzymskokato
lick im ; c) w  spraw ie udzie lan ia  św ięceń kap łańskich  
kobietom (patrz: sprawozdania). Synod przyjął uchwały 
i postanow ienia: a) ożyw ić dzia łan ie Kom isji Duszpa
stersko-Misyjnej; b) w prow adzićdo Prawa Wewnętrzne
go poprawki nowelizacyjne, c) zw róc ić  uwagę na dzia
łan ie  W yższego S em inarium  D uchow nego  Kościoła, 
szczegó ln ie  na fo rm ac ję  a lum nów  — przysz łych  du 
chow nych  Kościoła, d) wkraczanie  w  trzecie tys iąc le 
cie chrześcijaństwa— zaakcentować przez duszpaster
skie obchody w diecezjach i parafiach 2000-lecie Naro
dzin Jezusa i działalności Świętego Powszechnego Apo
stolskiego Kościoła. Zaangażować w iernych w ducho
wą odnow ę  i p rzeżyw an ie  Jub ileuszu.

O godz. 18.30 bp prof. W iktor Wysoczański podziękował 
delegatom za czynny i owocny udział w  obradach Ogól
nopolskiego Synodu, pożegnał delegatów i gości. Mo
d litw ę  końcow ą  opa rtą  na tekstach  ew ange licznych  
o d m ó w iłb p  Z ygm unt Koralewski. O dśpiewano hymn 
Kośc io ła  „T y le  lat m y Ci, o Panie...” . O g ó ln op o lsk i 
S ynod zakończy ło  b łogos ław ieńs tw o  b iskupów .

katolickiego w RP

Bp Wiktor Wysoczański — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej — 
ponownie wybrany Zwierzchnikiem Kościoła 

i Przewodniczącym Rady Synodalnej

Sesja w ybo rcza : p rze w o d n iczy ł bp W ik to r W yso
czański. S ynod d o ko n a ł w ybo ru  Rady S ynoda lne j: 
bp prof. W ik to r W ysoczański — Z w ie rzchn ik  K ośc io 
ła, P rzewodniczący; ks. inf. S tan is ław  Bosy — Sekre-

Inopolskiego Synody



Słowo na rozpoczęcie Ogólnopolskiego Synodu 
Zwierzchnika Kościoła Poiskokatolickiego i Przewodniczącego 
Rady Synodalnej bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego

Bp Wiktor Wysoczański —
Zwierzchnik Kościoła Poiskokatolickiego, Przewodniczący Rady 

Synodalnej — powitał delegatów Ogólnopolskiego Synodu

Drodzy Bracia i S iostry!

Z g ro m a d z iliś m y  s ię  tu ta j,  w W arszaw ie , 
biskupi, kapłani i ludzie świeccy, przedstaw iciele 
parafii po lskokato lick ich  z różnych stron Polski, 
ażeby ożyw ić naszą wiarę, nadzieję i m iłość oraz 
naszą aktyw ność kościelną, pamiętając, że „każ
demu (...) z nas została dana łaska w edług m iary 
daru C hrystusow ego” (Ef 4, 7). Rozpoczynając 
dziś pracę we w spó lnoc ie  szerszej niż ta 
codzienna w spólnota  własnej parafii czy też d ie
cezji — pragniem y w inny jeszcze sposób przy
czyn ić się do „budow ania  Ciała C hrystusow ego” 
(Ef 4, 12). To C iało jest jedno „i jeden jest D uch” 
(Ef 4, 4), jak też „jeden jest Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest. Jeden jest Bóg i O jc iec wszyst
kich, k tó ry [jest i działa] ponad wszystkim i, przez 
wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 5-6).

Dlatego tak bardzo pragniem y tu, na tym 
Synodzie — pom im o wszystkich różnic i podzia
łów , które są z ludzi — odkryć jedność, która 
jest z Boga! Od tej jedności trzeba wciąż rozpo

czynać i w idzieć ją jako cel. Jezus Chrystus jest 
z nami na wszystkich drogach, które prowadzą 
do jedności odkupionego Ciała, do jedności 
Kościoła. Niech Ewangelia pomoże nam kroczyć 
po tych drogach i odczytać głębię ta jem nicy 
Kościoła; niech pozwala nam odnajdyw ać nadzieję 
naszego powołania oraz m ocy łaski Bożej. Ty lko  w te
dy Kośció ł nasz będzie wspólnotą, złożoną z b isku
pów, kapłanów i św ieckich, któ rzy pomagają sobie 
nawzajem i dzielą się darami otrzym anym i od Boga. Tę 
w ięź budujm y na m odlitw ie, współpracy i wzajemnym 
szacunku. Taka była zawsze tradycja  naszego Kościo
ła  i wszystkich Kościo łów  sta rokato lick ich , i oby 
n igdy nie wygasła.

W tej ważnej i radosnej chw ili rozpoczęcia 
obrad O gólnopolskiego Synodu Kościoła Pol- 
skokato lickiego wznieśmy nasze serca do 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. 
Niech On będzie światłem w naszej pracy syno
dalnej. Niech Jego prawda zajaśnieje w naszych 
umysłach i znajdzie wyraz w naszych w ypow ie
dziach. Niech Jego prawda napełni nas mądroś
cią i odpow iedzia lnością za Kościół, abyśmy rze
czyw iście byli sługam i Tego, k tó ry jest naszym 
światłem  i zbawieniem.

O tw ieram  obrady p lenarne O gólnopolsk iego 
Synodu Kościoła Poiskokatolickiego.

G orąco w itam  wszystkich Delegatów i Dele
gatki Kościoła Poiskokato lickiego. M iło mi jest 
pow itać naszych najdosto jn ie jszych, zaproszo
nych na O gólnopolski Synod, Gości:

— J.E. bpa Hansa Gernego — zw ierzchnika 
Kościo ła  C hrześc ijańskokato lick iego  w Szwaj
carii, reprezentanta Unii U trechckie j Kościołów  
s ta roka to lick ich  wraz z osobam i tow arzyszą
cym i: ks. Joanem Jebeleanem i p. Mają Weyer- 
mann;

— Naszych Braci zza oceanu: J.E. bpa
Tadeusza Pepłowskiego — ordynariusza Die
cezji Zachodnie j Buffa lo  P ittsburgh z USA — re
prezentującego Polski Narodowy Kośció ł Kato
lic k i, p rzew ie lebnego  ks. sen iora  A n ton iego  
N iko lica  — w ikariusza  genera lnego D iecezji 
Kanadyjskie j z Toronto  oraz ks. dra Czesława 
Kuliczkowskiego;

— J.E. bpa M irona — przedstaw icie la M etro
po lity  Warszawskiego i Całej Polski Kościoła 
Prawosławnego w RP;

— Szczególnie gorąco w itam  J.E. bpa prof. 
dra hab. Jacka Jezierskiego — delegata Księdza 
Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski Koś
cio ła  R zym skokatolickiego w Polsce wraz z oso
bami towarzyszącym i: ks. dr. hab. Edwardem 
W archołem i ks. dr. hab. Zdzisławem Kijasem — 
cz łonkam i zespo łu  K ośc io ła  R zym skoka to lic -



Słowo na rozpoczęcie Ogólnopolskiego Synodu 
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego i Przewodniczącego 
Rady Synodalnej bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego
cd. ze str. 3

kiego w Polsce ds. d ia logu ekum enicznego 
z Kościołem Polskokatolickim ;

— Witam J.E. bpa W łodzim ierza Jaworskie
go — Biskupa Naczelnego Kościoła S tarokato
lickiego Mariawitów.

Poprzedni w olny i dem okratyczny Synod Koś
cio ła  Po lskokato lickiego odbył się w dniu 27 
czerwca 1995 roku w W arszawie-Konstancinie. 
Zgodnie  z nowym Prawem W ewnętrznym Koś
cio ła  Po lskokato lickiego w RP, uchwalonym  na 
tym Synodzie (§ 1 0 9  pkt. 1), term in zwoływania 
Synodu ustalono co 3 lata. Respektując posta
nowienia Prawa naszego Kościoła, Rada Syno
dalna na posiedzeniu w dniu 16 września 1997 
roku jednogłośnie  podjęła uchwałę o zwołaniu 
O gólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokato
lick iego na dzień 30 czerwca 1998 roku w W ar
szawie. Jest to w ięc pierwszy Synod naszego 
Kościoła, odbywający się zgodnie z określonym  
w Prawie term inem.

Zgodnie  z uchwałą Rady Synodalnej z dnia
16 września 1997 roku, pismem okólnym  zwoła
łem na dzień 2 grudn ia  1997 roku do Warszawy 
przewodniczących Kom isji Synodalnych, w ybra
nych na ostatnim  Synodzie: Prawa Kościelnego, 
Kapłańsko-D uszpaste rsk ie j, L itu rg iczne j, Rew i
zyjnej, F inansowo-G ospodarczej i M andatowo- 
-S kru tacy jne j. P rzewodniczących zobowiązałem  
do przygotowania na piśm ie propozycji i uwag 
dotyczących spraw, które m ia łyby być wniesione 
i rozpatrzone na najbliższym Synodzie O gólno
polskim . Problem y przedstaw ione na tym  posie
dzeniu m ieliśm y omawiać na sesji Rady Syno
dalnej w lutym  i marcu 1998 roku.

W dniu 12 grudn ia  1997 roku, jako przew odni
czący Kom isji Synodalnej Prawa Kościelnego, 
wysłałem  do parafii i duszpasterzy Kościoła Pol
skokato lick iego Pismo okólne  (L.dz. 295/XII/97) 
z prośbą o nadsyłanie do Kurii B iskupiej w W ar
szawie uwag i p ropozycji odnoszących się do 
Prawa W ew nętrznego K ościo ła  P o lskoka to lic 
kiego, które zostałyby przedstaw ione całej Ko
misji. Term in nadsyłania ustalony był na jeden 
miesiąc, tj. do dnia 15 stycznia 1998 roku, a 
przedłużony został do dnia 5 maja 1998 roku, tj. 
do dnia posiedzenia Kom isji Prawa, która w  tym 
dniu rozpoczęła obrady. Od 12 grudnia 1987 
roku do 5 maja 1998 roku uwagi nadesłało ty lko
17 duchownych.

W dniu 17 marca 1998 roku w Warszawie 
odbyła się sesja Rady Synodalnej, na której — 
zgodnie z Prawem W ewnętrznym  Kościoła Pol
skokato lick iego  w RP (§ 109, pkt. 4) — jedno 
głośnie postanow iono zwołać delegatów duchow 
nych i św ie ck ich  na O g ó ln o p o ls k i Synod

Kościo ła Po lskokato lickiego w RP do Warszawy 
w dniu 30 czerwca 1998 roku.

Na sesji tej przyjęto i jednogłośnie  zatw ier
dzono Program O gólnopolskiego Synodu oraz 
skład osobowy Biura Przedsynodalnego.

W dniu 24 kw ietnia 1998 roku B iuro Przedsynodal- 
ne Kościoła wysła ło do wszystkich parafii Zarządze
nie (L.dz. 106/RS/IW 98) podpisane przez przewod
niczącego i sekretarza Rady Synodalnej: o term in ie  
zwołania O gólnopolsk iego Synodu, o wyborze przez 
Zgrom adzenie Parafialne św ieckich delegatów na Sy
nod oraz inne in form acje zawarte w punktach od 1 do 
8. Do Zarządzenia  załączono Program O gó lnopo l
skiego Synodu  oraz skład Biura do Spraw O rganiza
cy jnych Synodu, a także skład osobow y Kom isji przy
gotow ujących dokum enty na Synod, tj.: Kom isji Pra
wa Kościelnego i D yscyplinarnej — pod moim prze
wodnictwem  i Kom isji Duszpastersko-M isyjnej z prze
wodniczącym  bpem Wiesławem Skołuckim  na czele.

Sesja robocza Komisji Duszpastersko-Misyjnej odby
ła  się w  dniach 22 i 23 kw ietn ia 1998 roku w Warsza- 
w ie-Konstancinie, pod przewodnictwem bpa Wiesława 
Skofuckiego— ordynariusza Diecezji Wrocławskiej. Nato
miast obrady Komisji Prawa i Dyscypliny Kościelnej pod 
moim przewodnictwem odbyły się wdniu 5 maja 1998 roku.

Po Zarządzeniu Rady Synodal nej, i nf orm ujący m o ter- 
m in iezw o łaniaO gólnopo lskiegoSynodu Kościoła, od
były się przedsynodalne diecezjalne konferencje du
chow ieństwa pod przewodnictwem  biskupów  ordyna
riuszy. Jako Zw ierzchn ik Kościoła, brałem udział 
w Konferencjach:

— w d ie c e z ji k ra k o w s k o -c z ę s to c h o w s k ie j 
w dniu 18 kw ietnia 1998 roku w Strzyżowicach;

— w diecezji warszawskiej w dniu 19 maja 
1998 roku w Warszawie;

— w diecezji w rocław skie j w dniu 28 maja 
1998 roku we W rocław iu.

W Zarządzeniu  z dnia 24 kw ietnia 1998 roku zaleco
no duszpasterzom: odczytanie Listu Pasterskiego Kole
gium B iskupów wniedzielę21 czerwca1998roku, in for
m ując w iernych o zwołaniu O gólnopolskiego Synodu, 
a w n iedzielę 28 czerwca 1998 roku — od prawienie u ro- 
czystej Mszy Świętej z form ularza o Duchu Świętym, 
w  in tencji Synodu, w ystaw ienie Najświętszego Sakra
mentu oraz odm ów ienie m od litw  o łaski i Boże b łogo
sław ieństwo dla obrad Synodu.

B iuro  Przedsynodalnej w czasie od 24 kw ietn ia do 5 
czerwca 1998 roku przesłało do wszystkich delegatów 
na O gólnopolski Synod wszystkie dokumenty, zgodnie 
z postanowieniam i i uchwałami Rady Synodalnej i prze
pisami Prawa W ewnętrznego Kościoła Po lskokato li
ckiego w RP, § 109, ust. 4-7.

Jeszcze raz w itam  wszystkich zgrom adzonych. Ży
czę asystencji Ducha Świętego, wszelkich łask i b łogo
sław ieństw  Przenajświętszej Tró jcy, m acierzyńskiej 
opieki Bożej Matki Maryi. Życzę szczęśliwych i ow oc
nych obrad. Szczęść Boże.
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Czcigodny Księże Biskupie Wiktorze Wysoczański 
Czcigodni Księża Biskupi 
Drodzy Bracia i Siostry — Delegaci Synodu 
Kościoła Polskokatolickiego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Jako Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w 
Stanach Zjednoczonych Am eryki i Kanadzie chcę wyrazić braterskie 
pozdrowienia w moim imieniu, jak  również w im ieniu naszych Biskupów, 
Kapłanów i wiernych całego naszego Kościoła dla Świętego Synodu, dla 
Biskupów, Kapłanów i całej społeczności Kościoła Polskokatolickiego.

Prosimy w naszych modlitwach Wszechmogącego Boga o błogosła
wieństwo dla polskiego Kościoła i całego Narodu. Wyrażamy nadzieję, że 
Synod Kościoła Polskokatolickiego inspirowany przez Ducha Świętego 
osiągnie zamierzone cele, ku chwale i pożytkow i Kościoła Pana naszego 
Jezusa Chrystusa.

Naszym pragnieniem jest aby ten Synod zjednoczył jeszcze bardziej 
całą wspólnotę Biskupów, Kapłanów i wiernych Kościoła Polskokatolic
kiego. Bądźmy pom ni słów Świętego Pawła, który p isał w liście do Koryn
tian, „Przeto upominam was, bracia, w im ię Pana naszego Jezusa Chry
stusa, abyście ży li w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście 
by li jednego ducha i jednej m yśli" (1 Kor, 1, 10).

Drodzy Bracia i Siostry, jest faktem, że Kościół w Stanach Zjednoczo
nych Am eryki i Kościół Polskokatoiicki są bratnim i Kościołami, ponieważ 
tak wiele nas łączy. Kościół w Stanach Zjednoczonych został zorga
nizowany przez em igrantów z Polski. To pierwsze pokolenie emigran
tów, organizując Kościół, starało się zachować katolicką wiarę, polską 
kulturę i obyczaje.

Nie muszę wam przypominać, że Kościół w Polsce został zorganizo
wany przez misjonarzy, którzy z polecenia Ks. Bp. Franciszka Hodura 
przybyli do Polski zza oceanu.

Kościół w Ameryce wielce ceni to wszystko co odziedziczył po swych 
praojcach. My w naszym Kościele nie odrzuciliśm y litu rg ii, hym nów i 
śpiewu w zamian za coś nowego, kiedy m łode pokolenia wiernych Koś
cioła adaptowały się do nowych warunków i  przechodziły transformacje. 
Pielęgnowaliśmy polskie tradycje, które stały się cząstką życia naszego 
Kościoła, który obecnie obejmuje wiernych z różnych grup etnicznych.

Czcigodni Biskupi, Drodzy delegaci i  delegatki Synodu, Kościoły nasze 
są żywą cząstką Powszechnego Kościoła. Polsko-Narodowy Katolicki 
Kościół w Ameryce i Kanadzie prowadzi już od czternastu lat dialog z 
Kościołem Rzymskokatolickim. W okresie tym osiągnęliśmy znaczący 
postęp w wielu ważnych dziedzinach życia obu Kościołów. Mamy dobre 
stosunki między duchowieństwem i  wiernymi naszych Kościołów.

Wiadomo nam, że i Kościół Polskokatoiicki rozpoczął dialog z Kościo
łem Rzymskokatolickim. Wyrażamy nadzieję, że rozmowy będą owocne, 
nastąpi postęp i wzajemne zrozumienie w duchu wezwania Chrystusa 
„aby wszyscy stanow ili jedno" — J 17, 21.

Pamiętajmy, że jedyne Kościoły Unii Utrechckiej, które obecnie prowadzą 
dialog z Kościołem Rzymskokatolickim, to Polsko-Narodowy Kościół Kato
lick i oraz bratni Kościół Polskokatoiicki. Tonie wymaga dalszego wyjaśnie
nia.

Ubolewamy jednak, że jedność w Unii Utrechckiej została podważona przez 
jednostronne postępowanie pewnych społeczności kościelnych. Nie może
my w dobrej wierzy zaakceptować tych decyzji. Widzieliśmy bowiem skutki 
podobnych kroków w Kościele Episkopalnym w Stanach Zjednoczonych, 
kiedy ten Kościół złamał odwieczną tradycję i wprowadził innowacje. Tysią
ce wiernych i kapłanów opuściło ten piękny Kościół i utworzyło liczne nieza
leżne anglikańskie parafie. A wielu z tych, którzy pozostali, zmusza się do \ 
zaakceptowania praktyk, które gwałcą zasady ich kato lickie j wiary.

Jako stosunkowo małe Katolickie Kościoły, musimy być świadomi na
szych wspólnych teologicznych zasad wiary przyjętych przez wszystkie wiel- 
kie Kościoły Wschodu i  Zachodu. Nie powinniśmy powodować sytuacji, gdzie 
kapłaństwo i sakramenty mogą być kwestionowane. Nasza apostolska suk
cesja i nasza wiara pochodząca od Apostołów jest istotą katolickości naszych 
Kościołów. Te podstawowe zasady nie mogą być zagrożone tylko dlatego, 
że innowacje teologiczne są w pewnych kołach nauczane.

Pamiętajmy, że Kościoły Starokatolickie powstały dlatego, że Kościół Ka- 
to lick i Zachodu wprowadził dogmaty w czasie Pierwszego Soboru Wa- ! 
tykańskiego. Pragnieniem organizatorów Kościołów S tarokatolickich było 
utrzymanie katolickiej wiary niepodzielonego Kościoła pierwszego milenium.

Drodzy Bracia i S iostry w Chrystusie Panu, wierzymy, że Polsko- 
Narodowy Katolicki Kościół pogłębiać będzie braterskie więzy z Kościo
łem w Polsce. Naszym dążeniem jes t kontynuowanie pom ocy materialnej 
Kościołow i w Polsce na miarę naszych możliwości i do czasu, kiedy Koś
ció ł w Polsce będzie samowystarczalny.

Księże Biskupie Zwierzchniku Wiktorze, jesteśmy z Tobą i Kościołem Pol- 
skokatolickim w naszych modlitwach w czasie tego ważnego Synodu. Prosi
my o łaski i asystencję Ducha Świętego dla Synodu i Kościoła. Niech ten Sy
nod sprawi, że cały Kościół Polskokatoiicki stanie się silnym ciałem Kościo
ła Chrystusowego, w którym Biskupi, Kapłani i w ierni zjednoczeni du
chem Prawdy i Pracy razem będą kontynuować budowę tego wielkiego 
dzieła.

Niech Bóg Wszechmogący was błogosławi i  darzy swymi łaskami.

Biskup Jan F. Swantek 
Pierwszy Biskup 

Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła

Scrantor,, PA, 22 czerwiec 1998 r.
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Drodzy Bracia w Biskupstwie,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Mam w ielki zaszczyt przekazać Synodowi życzenia w im ieniu Między
narodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich i  je j przewodniczą
cego, Arcybiskupa Utrechtu, Antoniusa Jana Glazemakera. Cieszę się z 
tego, że mogę być tu wśród Was jako przedstawiciel M iędzynarodowej 
Konferencji Biskupów Starokatolickich. Cieszę się także z tego powodu, 
że mogę tu przebywać jako Biskup Kościoła Chrześcijańskokatolickiego 
w Szwajcarii. Wiecie zapewne, że stosunki m iędzy Kościołem Chrześci- 
jańskokatolickim  w Szwajcarii a Kościołem Polskokatolickim są zarówno 
stare, ja k  i niezwykle intensywne. Pierwszy po lski biskup w Stanach 
Zjednoczonych, bp A nton i Kozłowski, został konsekrowany w Szwajcarii 
przez bpa Edwarda Herzoga, natomiast drugi po lski biskup  — Franciszek 
H odur — został konsekrowany w Utrechcie, przy asyście bpa Edwarda 
Herzoga. Wskazuje to na ścisłe więzi Polski z Bernem i Utrechtem.

I jeszcze coś innego napełnia mnie radością: zakończył się nieszczęsny 
podział m iędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. Przypominam sobie 
dokładnie mój pierwszy pobyt w Warszawie na początku lat osiemdziesią
tych. Był to okres stanu wojennego w Polsce. Panował wówczas depre
syjny, wręcz chorobliwy nastrój — nie odczuwałem żadnej radości życia, 
właściwie jedyn ie rezygnację. Teraz, gdy przybywam do Warsza
wy, odczuwam to, co stanowi europejską tradycję; m ianowicie to, że 
Polska stanowi ważny składnik Europy. Cieszę się, że ten europej
ski nastrój odczuwa się w Kościele. Wasz Kościół należy do Europy.

Cieszę się także z tego powodu, że wśród nas jest biskup Kościoła 
rzym skokato lickiego i prawosławnego. Nasze kontakty i dobre stosunki z 
Kościołem prawosławnym sięgają najdawniejszych czasów, często korzy
staliśm y z jego pomocy. Cieszę się także, że wśród nas jes t biskup Koś
cioła rzymskokatolickiego. Wiemy, jak ważne są stosunki m iędzy naszymi 
Kościołami. W Szwajcarii od ponad 30 la t mamy bardzo dobre i inten
sywne kontakty z Kościołem rzymskokatolickim . Prowadziliśmy bardzo 
owocny dialog, ale do tego niezbędny jes t czas i cierpliwość. Życzę Wam 
w Polsce tego samego, przy pom ocy Ducha Świętego.

Życzę Synodowi dobrych, owocnych obrad, inspirowanych Du
chem Świętym. Nie wątpię, że będziecie postępowali dalej siusz- 
ną drogą. Widzę, jak  Wasz Kościół otworzył się w ostatnich latach, 
jestem rad z tego powodu. Mieliście siłę wyrzucić za burtę zbędne starocie 
a zachować to, co najcenniejsze. Życzę wszystkim Bożego błogosławień
stwa.

Biskup Hans Gemy 
Zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii 

Reprezentujący 
Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich

 ---  — _ _ _ _ _ ----  0 _____----_ _ _ _ _ _

Do Synodu Kościoła Polskokatolickiego 
W Warszawie (30 V11998 r.)

Prymas Polski i Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego nale
żący do Konferencji Episkopatu Polski przesyłają, za moim poś
rednictwem, Księdzu Biskupowi Zwierzchnikowi Kościoła Pol
skokatolickiego oraz Synodowi tego Kościoła pozdrowienia w 
Chrystusie Jezusie i wyrazy szacunku.

Biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego z nadzieją obserwują nawiąza
nie wzajemnych kontaktów  i  rozpoczęcie dialogu ekumenicznego z Koś
ciołem Polskokatolickim.

Zjednoczenie chrześcijan „n ie  może być owocem wyłącznie ludzkich  
wysiłków, choć są one nieodzowne. Jedność jest w ostateczności darem 
Ducha Świętego" (Jan Paweł II, „Tertio  m illennio adveniente”, 34). 
Powinniśm y szukać nowych sposobów i form „w spółpracy w celu odkry
cia tego, co nas łączy, a co z pewnością jest większe od tego, co nas 
jeszcze dzie li" (TMA, 16).

Musim y zdać sobie sprawę, że jest „potrzebny olbrzym i wysiłek, nie 
ty lko dialogu doktrynalnego, ale przede wszystkim m odlitwy ekumeni
cznej (...) winna ona (...) nadal przybierać na sile, obejmując swym zasię
giem coraz więcej chrześcijan" (TMA, 34).

Być może dałoby się jeszcze „osiągnąć porozumienie ekumeniczne co 
do przygotowania i realizacji Jub ileuszu" (TMA, 16) Wcielenia oraz ist
nienia chrześcijaństwa przy uszanowaniu program ów naszych Wspólnot 
(TMA, 16).

Pragnę przypomnieć fragment przemówienia Jana Pawła II wygłoszo
nego we Wrocławiu przed rokiem:

„... potrzebujemy tolerancji, ale (...) sama tolerancja między Kościoła
m i to stanowczo za mato... Trzeba się również wzajemnie akcepto
wać (...). Nie można jednak poprzestać na wzajemnej akceptacji (...). 
Jezus Chrystus, Ten, k tóry jest i k tó ry  przychodzi, oczekuje od nas 
czytelnego znaku jedności, oczekuje wspólnego świadectwa" (Jan 
Pawet II, Wrocław 31.05.1997; Jan Paweł II, Do biskupów  polskich, 
16 1 1998, n. 3).
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„Trzeba się wspólnie modlić, rozmawiać ze sobą, stwarzać szczerą 

atmosferę ludzkiego zrozumienia, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak  
instytucjonalnej Trzeba, żeby chrześcijanie — także w Polsce — 
weszli w trzecie tysiąclecie razem, jeś li jeszcze nie całkiem zjednoczeni, 
to przynajm niej bardziej na siebie otwarci, bardziej wrażliw i i bardziej zde
cydowani na drodze do po jednania" (Jan Pawet II, Do biskupów polskich  
16 1 1998, n. 4).

Kościół Rzymskokatolicki jest dziś świadom, że „z  drogi ekumenizmu 
nie ma odwrotu”! (Jan Paweł II, Wrocław 31.05.1997).

Synodowi Kościoła Poiskokatolickiego Konferencja Episkopatu Polski 
życzy ekumenicznej odwagi!

Biskup Jacek Jezierski 
delegat Konferencji Episkopatu Polski 
na Synod Kościoła Poiskokatolickiego

„Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, 
który wszędzie przebywasz i wszystko napełniasz, 
przyjdź i napełnij nas i oczyść nas od wszelkiej zmazy 
i zbaw, o Dobry, dusze nasze”

Wasza Ekscelencjo, Najprzewielebniejszy Księże Biskupie,
Zw ierzchniku Kościoła Poiskokatolickiego,
Ekscelencje, Przewielebni księża, drodzy bracia i siostry w Chrystusie

Te słowa m odlitwy do Ducha Świętego rozpoczynają każdy dzień życia 
i pracy prawosławnego chrześcijanina. One to pozwalają wierzyć, iż 
Trzecia Osoba Trójcy Świętej, jako Ta, która czuwa nad czystością wiary, 
prawdy i życiem w Kościele, napełnia Was, tu zebranych na O gólnopol
skim Synodzie Waszego Kościoła. Stojąc w odpowiedzialności przed 
Bogiem za cały Kościół rozpatrywać będziecie problem y nurtujące Was i 
stawiać zadania na przyszłość.

W im ieniu Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy M etropolity  
Warszawskiego i Całej Polski, pozdrawiam Ekscelencję, Ks. Bpa Wiktora, 
którego Metropolita darzy ogromną braterską miłością, pozdrawiam  
wszystkich biskupów wraz z kapłanami i wszystkimi delegatami Synodu, 
życząc aby Łaska Ducha Św. była z Wami.

Mamy nadzieję, iż ekumenizm i wzajemne budowanie jedności m iędzy 
naszymi wspólnotami chrześcijańskimi będzie jak  dotychczas efektywne. 
Przed wszystkimi nami stoją ogromne wyzwania i zadania pracy dla jed 
ności. Dlatego też pokładam y nadzieję w Bogu, iż n ic nie zmąci i prze
szkodzi w tym odpowiedzialnym dialogu, który prowadzą nasze Kościoły.

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świę
tym niech będą z Wami wszystkimi.

Biskup Miron 
Prawosławny Biskup Hajnowski

(Słowo wygłoszone na rozpoczęcie Synodu)

W im ieniu Kościoła S tarokatolickiego Mariawitów pragnę przeka
zać najserdeczniejsze pozdrowienia Jego Ekscelencji, Biskupowi W ikto
row i Wysoczańskiemu oraz wszystkim Biskupom, Kapłanom i Delega
tom Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Poiskokatolickiego.

Niech Jezus Chrystus błogosław i Waszym obradom, a Duch Święty 
swoim światłem niech oświeca Wasze umysły i serca, aby decyzje, które 
podejmiecie, były pożyteczne dla Kościoła Poiskokatolickiego i przyczy
niały się do układania przyjaznych stosunków z innym i Kościołami.

Obrady Synodu to ważny m oment w życiu Kościoła. Decyzje podejm o
wane przez to gremium będą m iały istotne znaczenia dla Kościoła przez wie
le lat. Mogą one ułatwiać życie Kościołowi, gdy są mądre i słuszne, płynące 
z ducha wiary i m iłości chrześcijańskiej, jeśli nie — mogą też, w następnych la
tach, utrudniać życie Kościołowi i  jego kontaktom ekumenicznym.

W im ieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, przesyłam naj
serdeczniejsze pozdrowienia i życzę wszystkim duchownym i św iec
kim delegatom Ogólnopolskiego Synodu, abyście podejmowali 
decyzje mądre, które będą dobrze służyły Kościołowi Polskoka- 
tolickiem u i jego kontaktom z innym i Kościołami. Szczęść Boże.

Biskup Włodzimierz Jaworski 
Biskup Naczelny 

Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Pierwszy Biskupie,
Przewielebni Księża Biskupi, Wielebni Księża Seniorzy,
Bracia Kapłani, drodzy Bracia i Siostry

W imieniu Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Kanadzie, prag
nę gorąco podziękować za zaproszenie na obrady synodalnej. Chociaż dzie
lą nas tysiące kilometrów, jesteśmy członkami tego samego Kościoła. Szcze
góln ie przy okazji takich spotkań uwidacznia się jedność naszego Kościo
ła, przekraczająca granice państw, języków i kultu. Świadczy o tym chociaż
by m ój przykład — sam jestem z pochodzenia Chorwatem.

W naszym Kościele w Kanadzie jest miejsce dla wszystkich ludzi dobrej 
woli. Można spotkać ludzi różnych ku ltu r i języka. Jednak jest to przede 
wszystkim wspólnota Polaków mocno związana z duchem i  obyczajem  
ojczystego kra ju  — Polski. Obok flag i kanadyjskiej z jedne j strony i  ame
rykańskiej z drugie j — sto i dumnie flaga Polska, [o d  zawsze z orłem w 
koronie], a co najważniejsze, litu rg ia  odprawiana jest w języku polskim.
0  to przecież walczył i zabiegał nasz organizator Ksiądz Biskup Franci
szek Hodur, w Kanadzie dokonywał Ksiądz Biskup Józef Nieminski, a 
teraz kontynuuje tu dziś obecny  z nami Biskup Tadeusz Pepłowski. B lisko 
więc nam do kra ju naszych ojców.

Podtrzymujemy również serdeczne kontakty z parafiam i w Polsce przy 
okazji pielgrzymek czy prywatnych odwiedzin.

Gdy Polska przeżywała narodowe doświadczenia w czasie stanu 
wojennego lub powodzi, nasi parafianie zawsze by li ho jn i w niesieniu 
pomocy. N igdy nie zapominali o rodakach będących w potrzebie. Mod
lim y się za nich. Wierzymy, że modlitwa za rodaków rozsianych po  
całym świecie płynie również z drugiej strony. Przecież dzięki 
m odlitw ie i wspólnym działaniom realizujemy ideę jedności Kościoła.

Pragnę w im ieniu swoim, parafii kanadyjskich i Rady diecezjalnej przeka
zać serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad synodalnych. Prag
nę również zapewnić o wyrazach pamięci w modlitwie.

Życzym y Polskiemu Kościołow i Katolickiemu w Polsce dalszego roz
woju, siły, odwagi i ciągłej opieki Pana Boga. [K ośc ió ł nasz przetrwał 
liczne burze i wichry, co najlepiej świadczy o opiece Pana Boga].

Życzym y wszystkim rodakom, aby wchodzili w trzecie tysiąclecie m ocni
1 pe łn i m ądrości Bożej. Szczęść Boże!

Ksiądz Senior Antoni Nikolic 

— ......  ® ______________

Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Poiskokatolickiego

W im ieniu Prezydium PRE przesyłam braterskie pozdrowienia i życze
nia pokoju Bożego obradującemu w Warszawie Ogólnopolskiemu 
Synodowi Kościoła Poiskokatolickiego.

Niech Pan Kościoła b łogosław i naszej wspólnej drodze ekumenicznej, 
dla dobra naszej Ojczyzny.

Ks. Bp Jan Szarek 
Prezes PRE

— — —------- —_____ o  -----------------—------------ 

Do Uczestników obradującego w Warszawie 
Synodu Kościoła Polskokatoiickiego 
na ręce Jego Ekscelencji
Ks. Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego 
Zwierzchnika Kościoła Poiskokatolickiego w RP

Jego Ekscelencjo,
Wielce Czcigodni Księża Biskupi,
Drodzy Księża,
Szanowni Delegaci i zaproszeni Goście.
Mam w ielki zaszczyt i przyjemność przekazać w im ieniu Kierownictwa Za

kładów Poikat, w im ieniu pracowników Poikatu i w im ieniu własnym, serdecz
ne pozdrowienia dla Uczestników Synodu Kościoła Poiskokatolickiego.

Pragnę jednocześnie przekazać najserdeczniejsze życzenia owocnych
i pom yślnych obrad. Jestem przekonany, że podjęte decyzje zapewnią 
dalszy rozwój i pomyślność Kościołowi Polskokatolickiemu.

Chciałbym wobec dostojnego Synodu podkreślić szczególną rolę Jego Eksce
lencji Ks. Bp. Wiktora Wysoczańskiego w umacnianiu ro li Kościoła 
Poiskokatolickiego w kraju, a także zwrócić uwagę na zaangażowanie i ogrom
ny wkład pracy Jego Ekscelencji na rzecz Społeczego Towarzystwa Pol
skich Katolików oraz Poikatu, czego efektem jest osiągnięcie widocznej popra
wy działalności i rozwój Zakładów Poikat w okresie od ostatniego Synodu.

Pragnę jednocześnie zapewnić, że Kierownictwa Zakładów i pracownicy  
Poikatu swoim zaangażowaniem, będą przyczyniać się do wspomagania rea
lizacji przyjętych uchwał, poprzez wygospodarowywanie środków finanso
wych na potrzeby STPK, a więc i  Kościoła Poiskokatolickiego.

Mieczysław Suska 
Prezes Zarządu ZPU „Poikat”

(w imieniu Rady Dyrektorów i pracowników)
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Jubileusz 75-lecia 
PARAFII WARSZAWSKIEJ

Sobotni dzień majowy, a ściślej — 23 maja, pozostanie — jak każda 
uroczystość jubileuszowa — długo w pamięci i sercach wyznawców  
Kościoła Polskokatolickiego, skupionych wokół świątyni katedralnej 
w Warszawie przy ul. Szwoleżerów, a także w  pamięci i sercach tych, 
którzy z bliska i z daleka przybyli, by wziąć udział w  uroczystej, 
Jubileuszowej, dziękczynnej Mlszy Świętej,

Świętej Liturgii, przy współkonceleb- 
rze ks. infułata Czesława Siepetowskie- 
go z Krakowa i ks. infułata Stanisława 
Bosego ze Szczecina przewodniczył ks. 
infułat dr Tomasz Wojtowicz — Wika
riusz Generalny Diecezji Warszaw
skiej, a zarazem proboszcz Warszaw
skiej Parafii Katedralnej, który w i
taj ąc wszystk ich uczestn i ków u roczy
stości powiedział:

„75 lat w historii ludzkości, w historii 
Kościoła Powszechnego to niewiele, 
jednak wodniesieniu do konkretnego 
życia ludzkiego, to dużo dla każdego 
z nas, należących do Kościoła Pol
skokatolickiego i do tej parafii warszaw
skiej. Jest to dużo i dla mnie osobiś
cie, bo w tej parafii dane mi jest pro
boszczować już od 30-tu lat, a więc od 
1968 roku.

75 latto wiele, bo przeżyliśmy wiele, 
wiele wspólnie wykonaliśmy i wykonu
jemy dla chwały Bożej i pożytku zba
wiennego Ludu Bożego.

Nie bez wzruszenia więc witam dziś 
wszystkich zgromadzonych w tej świąty
ni katedralnej, a przybyłych „z bliska” 
i „z daleka” , aby razem z nami złożyć 
Bogu dziękczynienie wpisane w słowa 
Psalmu: „Dziękujcie Panu, bo jest 
dobry, bo na wieki jest łaska Jego” 
(Ps 117,1).

W takim też duchu zostali powitani: 
Bp prof. Wiktor Wysoczański — Zwierz
chnik Kościoła Polskokatolickiego, 
a zarazem Ordynariusz Diecezji War
szawskiej, który zwiastował Jubileuszo

we Słowo Boże, BpseniorTadeusz Ma
jewski, ks. inf. Ryszard Dąbrowski 
z Warszawy, ks. inf. Bogusław Wołyń
ski z Lublina wraz z przybyłymi wier
nymi, ks. dziek. Stanisław Muchewicz 
z Łodzi, ks. prob. Zbigniew Bonkowski 
ze Święciechowa z grupą wiernych, ks. 
prob. Bogdan Skowroński zTorunia, 
któremu także towarzyszyli wierni, 
ks. dziek. Henryk Dąbrowski ze Stu
dzianek Pancernych wraz z reprezen
tacją wiernych tamtejszej społecznoś
ci parafialnej oraz ks. Jerzy Rybka, j 
ks. T omasz Rybka, ks. Andrzej Gonta- 
rek, ks. sen. Franciszek Rygusik 
i ks. Marian Madziar (z Warszawy). 
Listę powitanych wypełnili też: 
ks. Eugeniusz Stelmach — Wikariusz 
Generalny Diecezji Krakowsko-Czę
stochowskiej, ks. Adam Stelmach — 
proboszczwSosnowcu i ks. Władysław 
Pietrzyk — proboszcz z Tarnowa.

Wśród przedstawicieli innych Ko
ściołów byli: ks. mitrat prof. M iko
łaj Lenczewski, ks. mitrat Anatol Szyd
łowski — reprezentujący Kościół Pra
wosławny w Polsce, ks. ihumenTeodoz- 
jusz (z Kijowa), ks. Jan Hause — prze
wodniczący Oddziału Warszawskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. prof. 
ZachariaszŁyko z Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego.

Proboszcz parafii katedralnej powitał 
też bardzo ciepło i serdecznie seniorki 
i seniorówz Klubu „Retro” oraz przybyłych 
licznie byłych więźniów obozu koncen
tracyjnego w Sachsenhausen,a także

Święiej Liturgii Eucharystycznej przy współkoncelebrze ks. inf. Stanisława 
Bosego (Szczecin) i ks. inf. Czesława Siepetowskiego (Kraków) przewodniczył ks. inf. 

Tomasz Wojtowicz — Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej

Słowo Boże głosi bp prof. dr hab. Wiktor 
Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła

i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej

wszystkich bez wyjątku, jakże oddanych 
i ofiarnych parafian z parafii katedral
nej.

Prezbiterium wypełnili duchowni, 
a katedrę wierny lud. W atmosferze 
pobożności i skupienia rozpoczęła się 
koncelebrowana Liturgia Eucharystycz
na.

W słowie wprowadzającym do świętej 
Liturgii ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz 
powiedział:

„Treści dzisiejszej uroczystości jubi
leuszowej określają cztery słowa: uwiel
bienie, dziękczynienie, przebłaganie 
i proszenie. Uwielbiamy Boga i chwałę 
Jego głosimy, „bo wielki jest Pan 
i godzien wielkiej chwały” , bo za Maryją 
możemy powtarzać, że „wielkie rzeczy 
uczyniłnam T en, który jest możny i święte 
jest imię Jego” , trzy razy po trzykroć 
Święte. Niech więc niebiosa i ziemia będą 
pełne chwały Jego: pełne chwały i uwiel
bienia, botoz Jego woli, niezwoli ludz
kiej, choć przy udziale ludzi i z rozkazu 
Pana, istnieje i działa Kościół Święty 
i każda parafia naszego Kościoła, i ta 
nasza, warszawska parafia katedralna. 
Za ten dar dziś Bogu Najwyższemu, 
w Trójcy Świętej Jedynemu — dzięku
jemy. Dziękujemy za wszystkie ła
ski i błogosławieństwa, za wszystkie 
trudy i doświadczenia. Dziękujemy za 
tych, którzy na przestrzeni tych minio
nych lat dla chwały Bożej, w miarę 
swych sił i możliwości z zaangażo
waniem pracowali, wierząc, że „ich 
trud nie był daremny w Panu” .

Pamiętamy o wszystkich, choć nie 
wymieniamy ich imion i nazwisk, bo 
z każdej litery alfabetu trzeba by 
było wymienić przynajmniej po kilka
dziesiąt osób. Wierzymy, że ich im io
na są zapisane w Wielkiej Księdze 
Pana.



Z przyniesionych licznych darów fotoreporter zdołał uwiecznić ofiarowany złoty ornat 
(składany przez prezesa Rady Parafialnej p. Mariana Domańskiego)

Wierni podczas Mszy Świętej

Pamiętamy i o zmarłych biskupach 
i kapłanach, którzy w tej parafii dusz- 
pasterzowali, a których ciała po do
czesnym boju spoczywają na naszym 
cmentarzu w kwaterze „D ” na Powąz
kach KomunalnychwWarszawie. Zwdzlęcz- 
nością wspominamy dziś śp. bpa Jó
zefa Padewskiego, bpa Juliana Pę
ka lę, ks. doc. Edwarda Bałakiera, 
ks. inf. Tadeusza Gotówkę, ks. Za
chariasza Olejnika, ks. Remigiusza 
Sokołowskiego i ks. Józefa Adam
czewskiego, także księży, którzy 
pracowali w okresie międzywojennym 
i w czasie okupacji. Polecamy ich Bożej 
Miłości.

Pamiętamy i dziękujemy za tych, któ
rzy aktualnie stanowią naszą para
fię, nie szczędzą trudów, wspólnie 
budują dom wiary, śpiesząc ofiarnie 
z pomocą materialną, troszcząc się 
i zabiegając o to, aby nasza para
fia, nasza świątynia była miejscem 
godnym uwielbienia Boga, godnym mod- 
litwy, miejscem łaski, przebaczenia 
i błogosławieństwa.

Za wszystko — dziękujemy Ci, Pa
nie!

Także przepraszamy. Przepraszamy 
biciem serca, cichym szeptem ust, 
mówiąc: „Przebacz Panie wszyst
kie winy nasze, bo chcemy z czys
tym sercem Cię uwielbiać, dzięki 
Ci składać i prosić, abyś nam, 
każdemu z osobna i nam wszyst
kim, parafii, Kościołowi błogosła
wił.

Bądź zawsze z nam i, Panie! Umacniaj 
wiarę naszą! Pozwól nam trwać w Two
lej Miłości. A Ty, która jesteś Mat
ką Boga i naszą Matką Nieustającej 
Pomocy, wspieraj i prowadź nas, 
i spraw, abyśmy i my mogli stale — 
tak jak Ty — poddawać się przedziw
nej mocy Ducha Świętego, który jest 
patronem naszej parafii katedral
nej, a którego powiew łaski nie tylko 
dziś odczuwamy” .

W czasie Mszy Świętej Słowo Boże 
zwiastował bp prof. Wiktor Wysoczański. 
Komunii św. udzielali: ks. dziek. Henryk 
Dąbrowski, ks. Marian Madziar i ks. An
drzej Gontarek.

Jako wotum dziękczynne parafianie 
złożyli podczas procesji z darami (przed 
Ofiarowaniem): dziewięć świec ołta
rzowych, tzw. kiercy, trzy stuły, 
dwa złote ornaty, jeden zielony, 
dwunastoświecowy żyrandol, a także 
wiertarkę udarową, która też — 
jak zaznaczył proboszcz — przy
da się w parafii. Z okazji Jubi
leuszu odrestaurowano przez pozło
cenie gotycką monstrancję. Ks. inf. 
Stanisław Bosy złożył w darze stu
łę. Wszystkim ofiarodawcom, Bóg 
zapłać.

Po Mszy Świętej odbyła się 
agapa chrześcijańska: dla wier
nych na terenie przykościelnym, 
a dla duchowieństwa — na pleba
nii.

Strawa duchowa i strawa doczes
na służyły jednemu: pokrzepieniu du
cha i ciała, wiary, nadziei i miłoś
ci.

Tym, którzy przysłużyli się w ja
kikolwiek sposób do zorganizowa
nia tak podniosłej uroczystoś
ci, nie szczędzili czasu i tru 
du, niech Pan błogosławi i mocą 
darzy.

Dziękujemy z całego serca za ży
czenia przysłanego listownie lub 
telegraficznie, a szczególnie za 
życzenia przysłane przez bpa Anto
niego Rysza (Scranton — USA), bpa 
RobertaNemkowicza(Chi( ago— USA), 
bpa Tadeusza Pepłowskiego (Buffa
lo — USA), ks. seniora Fryderyka 
Banasia (Ware — USA), ks. seniora 
Anatola Śielchanowicza (USA), ks. 
Marcelego Pytlarza (USA), ks. An

toniego Nikolicza (Toronto — Kana
da).

Z Polski na uwagę zasługują słowa 
skierowane na piśmie przez bpaTadeu- 
sza Majewskiego, bpa Zygmunta Kora
lewskiego.

Z Kościoła Rzymskokatolickiego 
życzenia przysłali: bp Władysław 
Miziołek (Warszawa), ks. prof. 
Michał Czajkowski — ATK, (War
szawa), ks. kan. Zygmunt Kalinow
ski (Warszawa).

Wszystkie życzenia, jak
że miłe i serdeczne, przyj
mujemy w duchu jedności i 
braterstwa, jako słowa zbli
żające i skupiające nas wo
kół Chrystusa, naszego Pa
na.



OD REDAKCJI: Ukazujące się dwa razy w miesiącu pismo Chrześcijańskokatoiickiego Kościoła Szwaj
carii „Christkathoiisches Kirchenbiatt” poświęciło w numerze 15, z dnia 1 sierpnia 1998 r. pierwsze dwie strony Synodowi 
Ogólnopolskiemu Kościoła Poiskokatolickiego w RP, odbytemu 30 czerwca br. Autor artykułu, Ks. Biskup Hans Gerny, 
Zwierzchnik Chrześcijańskokatoiickiego Kościoła Szwajcarii, był na tegorocznym Synodzie, podobnie jak na poprzed
nim Synodzie w 1995 r„ przedstawicielem Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Dla naszych Czy
telników interesujące będzie spojrzenie na sprawy Kościoła Poiskokatolickiego ze strony Zwierzchnika jednego z naj
starszych bratnich Kościołów Starokatolickich, który to Kościół ma ponad 120-letnią nieprzerwaną tradycję swobodne
go działania. Ważne jest też, jak Ks. Bp Hans Gerny widzi wewnątrzkościeine konflikty, o usunięcie których osobiście za
biegał. A rtyku ł ilustrowany jest dwoma zdjęciami z obrad Synodu Ogólnopolskiego. Przedrukowując tłumaczenie 
tego artykułu, Redakcja „ Rodziny” wychodzi tym samym naprzeciw głosom uczestników czerwcowego Synodu, by 
więcej miejsca w naszym piśmie poświęcać sprawom Kościoła. Nasi rodacy, często pełni kompleksów wobec 
zagranicy, przyjmą, jak sądzimy, z miłym uśmiechem to, że dla Szwajcara Polska jest olbrzymim krajem.

Przestawienie się na system wolnościowy wymaga finansów i cierpliwości

DRUGI SYNOD POLSKI PO ZMIANACH POLITYCZNYCH
W 1995 r. mogłem reprezentować 

Konferencję B iskupów na p ierw 
szym po zmianach politycznych Sy
nodzie. Wówczas w yw arł na mnie 
wrażenie sposób, w jaki podjęto 
przezwyciężenie ciężarów dykta tu 
ry. Oczekiwałem więc, naturalnie 
z napięciem, jak będzie przebiegał 
Synod po trzech latach konsolidacji.

Konflikty
O godz. 10 około 140 delegatów 

zebrało się w sali g im nastycznej 
jednego z warszawskich budynków  
szkolnych. N iepokój w is ia ł w po
wietrzu. Przed trzema laty w ielkie 
oczekiwania wiązano z nowym kie
rownictwem Kościoła — tak wielkie, 
że można było z góry przewidzieć 
rozczarowania. Dochodziła do tego 
sm utna sytuacja finansowa w ielu 
parafii i ich duchownych. Następ
n ie — przestawienie się z braku w o l
ności po litycznej i kościelnej na 
system w olnościow y nie m ogło 
oczyw iście odbywać się bez bo
lesnych tarć. Tak w ięc na Synodzie 
w ystąp iły  silne kon flik ty  i pojaw iła  
się agresja. Jest rzeczą naturalną, 
że agresja ta skierowana była g łów 
nie przeciwko kierownictwu Kościo
ła, zwłaszcza przeciwko Zwierzchni
kowi i skarbnikowi Kościoła. Ważną 
rolę w tym konflikcie odgrywały rów
nież animozje osobiste. Mała grupa 
osóbwykorzystywaławostatnich la
tach prywatną stację te lew izyjną, 
aby — za pom ocą nieetycznych 
(oszczerczych) pomówień — znie
ważać Kośció ł i jego Zw ierzchnika. 
Ci ludzie i inni dyskutanci w ystąpi
li wkrótce bardzo agresywnie. Sy
nod udzielił im zdecydowanej odpra
wy. K iedy starsza pani poprosiła
o głos i w sposób bardzo poruszają
cy broniła  Kościoła i jego kierow 
nictwa, Synod zareagował sponta
nicznie, powstając do owacji. Od
śpiewano przy tym pieśń błogosła
wiącą. Wówczas lody zostały prze
łamane, a dalsze obrady m ogły być

prowadzone w sposób rzeczowy 
i owocny. Konkretne argum enty 
przedstaw ione przez Biskupa W y
soczańskiego odparły zarzuty (prze
de wszystkim  natury finansowej).

Włączają się kobiety
Duchowni stanowił i większość dy

skutantów. Świeccy mówili niewiele. 
Zwracały jednak uwagę stosunkowo 
liczne wypow iedzi kobiet. W łączały 
się one w decydujących momentach 
przebiegu Synodu i nie w sensie 
agresywnej krytyki (ta pochodziła  
głównie od duchownych) — lecz prze
ciwnie, w ie lokro tn ie  swymi bardzo 
uduchowionym i wypowiedziami do
prowadzały Synod do rozwagi. Zosta
ło  to uhonorowane. Przed trzema 
laty nie wybrano kobiet do trzy
dziestoosobowej Rady Synodalnej 
Na tym  Synodzie w skład Rady Sy
nodalnej weszły cztery kobiety 
reprezentujące trzy diecezje i jedna 
kobieta reprezentująca STPK. W y
daje się więc, że również w Polsce 
kobiety zaczynają odgrywać ważną 
rolę na decydujących pozycjach.

Kościół i finanse
Szczególny problem  s tanow ią fi- 

nanse. Sytuacje są często dram a
tyczne. W ciągu niew ielu lat ceny 
w zrosły w ie lokro tn ie , podczas gdy 
płace minimalnie. Emerytura z ubez
pieczenia em erytalnego wynosi 
około  375 franków! W iększość du
chownych nie może utrzymać się ze 
swych uposażeń. Pracują oni gdzie 
indziej i do tego muszą także dora
biać ich żony. Pomoc zagraniczna 
straciła w dużym stopniu swą sku
teczność. O ile przed kilku laty 
można było jeszcze sfinansować 
rozległe prace budowlane dziesię
ciom a tysiącam i franków , to dzisiaj 
nie wystarczają one na w ięcej niż 
u nas. Nasze koła pom ocy będą mu
siały to poważnie przemyśleć, jeże
li wsparcie finansowe z naszej

strony ma mieć wartość nie ty lko  
sym boliczną. Wielu ludzi żyje 
w niedostatku, więc dobrowolne ofia
ry, z jakich egzystują parafie, natu
ralnie się zm niejszyły. Dlatego nie 
zdziw iło nikogo, że zgłoszono w n io 
sek o pobieranie stałych, podob
nych do podatku, opłat od w iernych 
Kościoła. Szanse takiego rozwiąza
nia chyba nie są duże. Ze względu 
na w iele k łopotów  natury m aterial
nej jest rzeczą zrozumiałą, że dużo 
m ów iono o finansach.

Ordynacja kobiet
O czyw iśc ie , m ów iono także

0 ordynacji kobiet. K ierow nictw o 
Kościoła w yjaśn iło  bez n iedom ó
wień, że nie można akcepto
wać ordynacji kobiet, i że kapła
ni polscy nie mogą ani w kra
ju, ani za granicą stanąć przy 
ołtarzu z kapłankam i. Takie stano
w isko po tw ierdz ił i p rzy ją ł Synod. 
Nie powinno to nikogo dziwić. W ogó- 
leten temat istn ie je ty lko  dla niewie
lu ludzi (św ieckich i duchownych). 
Takie stanowisko potw ierdził i przy
ją ł Synod. Poruszano i inne sprawy. 
Jeden z duchow nych poruszył za
gadnienie łączności jurysdykcyjnej 
Kościoła w Polsce i w Ameryce.

Biskup rzymskokato
licki na Synodzie pol- 
skokatolickim!

Synod zatw ierdził teksty d ia lo 
gu prawosław no-starokatolickiego 
(jak to już przed nim uczyniły 
Kościoły: austriacki, szwajcarski
1 amerykański). Synod w ypow ie
dział się również za dopiero co pod
jętym dialogiem z Kościołem Rzym
skokato lickim . Podjęcie tego d ia lo-

cd. na str. 16
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Dialog z Kościołem Prawosławnym
Jezus Chrystus, Pan Kościoła, wzywa wszystkich swoich 

uczniów, wszystkich chrześcijan do jedności. Przed swojąśmier- 
cią Jezus modl ił się do Ojca za wierzących: „Aby wszyscy by
li jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas 
jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). 
To wezwanie do jedności podjął Kościół starokatolicki już na 
początku swojego istnienia. Starokatolicy w tzw. Oświadcze
niu Monachijskim z Zielonych Świąt wyraziU nadzieję na „zjed
noczenie rozdzielonych teraz wspólnot wiary; zjednoczenie, 
którego pragnął Założyciel Kościoła i którego z coraz większą 
siła tęsknoty żądają niezliczeni w ierni” .

Kościół starokatolicki już w pierwszych latach swego ist
nienia rozpoczął dialog ekumeniczny z Kościołem Prawosław
nym; dialog ten przybierał różne formy i przynosił różne efek
ty, stanowiąc ważny wkład w rozwój ch rześcijaństwa, jako pró
ba odbudowaniałączności między Kościołami Wschodu i Za
chodu, zerwanej w roku 1054. Podczas obrad I Kongresu Sta
rokatolików w Monachium (wrzesień 1871 r.) wyrażono na
dzieję — jak pisze bp Urs Kury — „że dojdzie do ponownego 
pojednania” z Kościołem Prawosławnym. Nadzieję tę potwier
dził rok później, we wrześniu 1872 roku, II Kongres Starokato
lików w Kolonii. Przyjęte na tych kongresach zasady dialogu 
ekumenicznego przyczyniły się do zwołania dwóch Konferen
cji Zjednoczeniowych w Bonn (we wrześniu 1874 i sierpniu 
1875 r.), na których spotkali sięstarokatolicy z prawosławnymi 
i anglikanami. „Te Konferencje (...) — pisze rzymskokatolicki 
historyk Kościoła ks. Viktor Conzemius — chociaż nie mogły 
być zakończone, są kamieniami granicznymi, samotnymi 
zwiastunami ekumenicznej epoki” .

Rozmowy z prawosławnymi rozpoczęto podczas konferen
cji unijnych w Bonn w latach 1874 i 1875, a kontynuowa
no w latach 1892-1913, podczas obrad Komisji Unijnych, 
Prawosławno-Petersburskiej i Starokatolicko-Rotterdam- 
skiej. Rozmowy te przygotowały Konferencję w Bonn 
w październiku 1931 r., w czasie której osiągnięto zasadni
czą zgodność poglądów. Bp Urs Kury w swoim Memoran
dum o współczesnym stanie stosunkówprawosławno-staro- 
katoiickich  tak pisał: „Problem zbliżenia albo jedności oby
dwu Kościołów niejesttylko sprawą praktyki oraz odpowied
niej okazji kościelno-politycznej, a jeszcze mniej sprawą 
ścisłych liczb i ilości. Idzie raczej o to, że oba nasze Kościo
ły  — mimo pewnych różnic w sprawach szczegółowych — 
w zagadnieniach koniecznych, kluczowych zgadzają się 
i wspólnie wskazują światu chrześcijańskiemu decydującą 
prawdę podstawową, której grozi zapomnienie: tę prawdę 
mianowicie, że zjednoczenie podzielonych Kościołów 
i chrześcijan, tak jak tego chce Pan Kościoła, jest możliwe 
do przeprowadzenia jedynie na gruncie starego, niepodzie
ln e g o  Kościoła i w oparciu o jego zasady apostolskie” .

W latach 1975-1987 obradowała Prawosławno-Starokato- 
licka Komisja Teologiczna, która przyjęła wspólne teksty 
teologiczne, oddające naukę Kościoła Prawosławnego
i starokatolickiego. Wyczerpana została lista tematów, któ
re mają nie tylko dowodzić wspólnego trwania przy Tradyc
ji pierwszych wieków, ale również odpowiednio wprowa
dzać tę Tradycję w życie Kościołów. Mieszana Komisja 
Teologiczna, która spotkała się na siedmiu sesjach plenar
nych, pracowała zgodnie z tym, co zostało jej zlecone przez 
oba Kościoły, prowadzące ze sobą dialog. Dokładna znajo
mość istniejących rozbieżności teologicznych w poszcze
gólnych zagadnieniach, jaką wykazywali członkowie Mie
szanej Komisji Teologicznej, uzupełniana była analizą 
dawniejszych rozmów teologicznych pomiędzy Kościołem 
starokatolickim i Prawosławnym.

Powrót do nauki Ojców Kościoła w celu przezwyciężenia 
trudności przy opracowywaniu wspólnych tekstów teolo
gicznych, okazałsię w łaściwądrogądo jedności. Zarówno 
prawosławni, jak i starokatoliccy członkowie Mieszanej Ko
misji Teologicznej, wykazywał i, podczas tych dyskusji sta

nowcze i niezachwiane trwanie przy obiektywnym kryte
r iu m  w ia r y  niepodzielonego Kościoła, dzięki czemu zacho
wywana była ciągłość, konsekwencja i skuteczność dialogu 
teologicznego. O katolickości Kościoła decyduje — zda
niem U. K iiry’ego — wiara Kościoła pierwszego tysiąclecia, 
z a w a r ta  w Wyznaniach Wiary, w orzeczeniach siedmiu So
borów ekumenicznych i w zgodnej nauce Ojców Kościoła.

Wspólna Komisja Teologiczna z dużą, eklezjalną odpo
wiedzialnością potraktowała stojące przed nią problemy 
teologiczne. Za pośrednictwem wspólnie uzgodnionych 
tekstów teologicznych stworzyła możliwą do przyjęcia pod
stawę dla urzeczywistnienia idei wspólnoty kościelnej po
między Kościołem starokatolickim i Prawosławnym. Ko
misja doprowadziła do pomyślnego zakończenia zleconej 
jej pracy teologicznej, ale nie mogła decydować o jej wyni
kach. To bowiem leży w kompetencji zwierzchnich orga
nów Kościołów prowadzących dialog. Ocena dokonanych 
prac stanie się możliwa, gdy obie komisje opracują wyczer
pujące informacje w pozostałych spornych kwestiach, gdyż 
wyjaśnień wymagają jeszcze liczne ważne zagadnienia.

W Kościołach starokatolickich odbywa się proces re
cepcji tekstów dialogu starokatolicko-prawosławnego. Do
piero trzy odpowiednie gremia Kościołów starokatolickich 
przyjęły te teksty. W 1990 r. taką decyzję podjął Polski Naro
dowy Kościół Katolicki (PNKK). Członkom Synodu PNKK 
przekazano broszurę pt. The Road to Unity. A coiiection 
o f agreed statements of the jo in t Oid Cathoiic-Orthodox 
Theoiogicai Commissions [Droga do jedności. Zbiór 
uzgodnionych wypowiedzi Mieszanych Starokatolicko- 
-Prawosławnych Komisji Teologicznych], Scranton 1990, 
która stała się podstawą do dyskusji. Synod Generalny 
PNKK przyjąłte teksty, przedstawiając uwagi do kilku z nich 
(II/3, V/1, V/2-4, VI4, V/5, Vl/1). W 1991 roku zebrał się Sy
nod zwyczajny Kościoła Starokatolickiego Austrii, który 
w swym protokole „przyjmuje dokumenty i rezultat dialo
gu” . Natomiast w 1992 roku Synod Narodowy Kościoła 
Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, na swej CXXI sesji 
wStarrkirch/Dulliken, „(...) przyjąłzzadowoleniem zakoń
czenie prac Mieszanej Prawosławno-Starokatoiickiej Ko
misji Dialogu o r a z  opracowane przez nią teksty jako wyraz 
istniejącej pełnej zgodności, co do podstaw wiary pomię
dzy Kościołem prawosławnym Wschodu a Kościołem sta
rokatolickim Unii Utrechckiej” .

Natomiast Kościół Starokatolicki w Niemczech postano
w ił w 1994 r. przyjąć teksty dialogu starokatolicko-prawo- 
sławnego, po poprawieniu niektórych wypowiedzi.

W naszym Kościele zakończyliśmy przygotowania do re
cepcji tekstów, przyjętych wiatach 1975-1987 przez Prawo-
sławno-Starokatolicką Komisję Teologiczną. Teksty zosta
ły przetłumaczone i opublikowane w książce przygotowa
nej przez bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego pt. Kościół sta
rokatolicki. Historia, nauka, dążenia. Lektura tych tekstów 
powinna ułatwić dostosowanie kościelnej praktyki do 
podstaw teologicznych, osiągniętych we wspólnych 
tekstach, tak aby nie istniała żadna rozbieżność pomiędzy 
teologią wspólnych tekstów a teologicznymi założeniami 
praktyki kościelnej. Wprawdzie dialog ten wywołuje duże 
zainteresowanie wśród teologów, o czym świadczy cho
ciażby najnowsza bibliografia, w języku polskim przede 
wszystkim należy wymienić artykuł bpa Wiktora Wysoczań
skiego, pt. Dialog starokatolicko-prawosławny, jego prze
bieg i dotychczasowe w yniki, opublikowany w Posłannic
twie n r 3-4/1986, jednak znajomość tych tekstów w naszym 
Kościele jest wciąż jeszcze zadaniem, które stoi przed na
mi. Dlatego Zwierzchnik Kościoła zwrócił się do wszystkich 
z prośbą o zapoznanie się z tymi tekstami, publikując 
w Organie Urzędowym Kościoła Polskokatolickiego (luty 
1998, nr 4-5) tekst ks. prof. Herwiga Aldenhovena pt. Krót
kie przedstawienie wspólnych prawosławno-starokatolickich 
tekstów dialogu i uwagi wyjaśniające, który to tekst może 
ułatwić recepcję wspólnie przyjętych tekstówteologicznych.



W imieniu Zwierzchnika Kościoła zgłaszam wniosek
0 przyjęcie tekstów i rozpoczęcie procesu ich recepcji 
w naszym Kościele.

Warszawa, 30 czerwca 1998 r.

Dialog z Kościołem Rzymskokatolickim
W Kościele Rzymskokatolickim dialog ekumeniczny stał 

się możliwy dopiero po Soborze Watykańskim II (1962- 
-1965), na którym przyjęto Dekret o ekumenizmie. W dekre
cie tym i w innych dokumentach Soboru Watykańskiego II 
widać pewną zmianę w nastawieniu Kościoła Rzymskokato
lickiego do dialogu ekumenicznego.

Na tej podstawie rozwinąłsię w latach ok. roku 1970 nowy 
klimat między Kościołami starokatolickimi i Rzymskokato
lickim. Zagadnienia unio in sacris i problemy pastoralne zo
stały przedyskutowane; poszukano wspólnych rozstrzyg
nięć. W tzw. Zurychskiej Nocie zostały ustalone konkretne 
przedsięwzięcia; dokument był gotowy do podpisu. Z po
wodu śmierci papieża Pawła V! oraz trudności pojedyn
czych lokalnych Kościołów starokatolickich w dialogu 
z Kościołem rzymskokatolickim — sygnowanie Noty nie 
mogło dojść do skutku.

W 1988 r. rozpoczął się nowy etap kształtowania eku
menicznego dialogu; w trakcie nieformalnych rozmów mię
dzy kardynałem Janem Willebrandsem i arcybiskupem Mari- 
nusem Kokiem — usiłowano na nowo ożywić bilateralne 
rozmowy.

Uzgodniono przede wszystkim konieczność rozpatrze
nia problemów praktycznych, np. przejście duchownych 
z jednego Kościoła do drugiego. Uzgodniono wspólne wy
tyczne między Papieską Radą do Spraw Jedności Chrześci
jan oraz MKBS. Wytyczne te w przedstawionych sformuło
waniach nie mogły zostać wcielone wżycie. Z tego powodu 
ich ulepszona wersja znajduje się w przygotowaniu. Nowe 
wytyczne zostaną, jak to tylko będzie możliwe, przesłane do 
oceny biskupom starokatolickim i zainteresowanym konfe
rencjom episkopatu rzymskokatolickiego. Można mieć na
dzieję, że stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim
1 Kościołami starokatolickimi będą się rozwijały pomyślnie.

W USA, począwszy od 1990 r., podjęto rozmowy między 
Kościołem Rzymskokatolickim i PNKK. Ich przebieg jest na
der zadowalający. Żaden bodaj Kościół starokatolicki nie 
posiada tak dobrych stosunków z Kościołem Rzymskokato
lickim, jak Kościół Amerykański.

W Polsce stosunki między Kościołem Rzymskokatolic
kim i Polskokatolickim były bardzo skomplikowane i z isto
ty swej obciążone zaszłościami. Na szczęście ulega to zmia
nie.

Rozmowy bilateralne z Kościołem Rzymskokatolickim 
prowadzą także inne Kościoły starokatolickie, informując
o ich przebiegu Międzynarodową Konferencję Biskupów 
Starokatolickich. Jedynie w Polsce nie prowadzono oficja l
nego dialogu teologicznego z Kościołem Rzymskokatolic
kim. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy zwierzchni
kiem Kościoła został bp prof. dr hab. W iktor Wysoczański. 
Należy także podkreślić, że do rozpoczęcia dialogu teolo
gicznego naszego Kościoła z Kościołem Rzymskokatolic

kim w Polsce przyczyniły się starania bpa Hansa Gernego, 
zwierzchnika Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwaj
carii. Jesteśmy mu za to wdzięczni.

Oficjalne spotkanie zwierzchników obu Kościołów odby
ło się w dniu 31 stycznia 1997 roku, po administracyjnym 
objęciu przez bpa Wiktora Wysoczańskiego diecezji war
szawskiej w dniu 1 stycznia 1997 roku. Podczas tego spot
kania uzgodniono, iż należy rozpocząć ekumeniczny dia
log pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce 
a Kościołem Polskokatolickim. W dniu 2 kwietnia 1997 ro
ku, zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, 
kard. Józef Glemp, wystosował pismo do bpa Alfonsa 
Nossola, przewodniczącego Rady do Spraw Ekumenizmu, 
w którym — „wyrażając stanowisko Konferencji Plenarnej 
Episkopatu” — poprosił o nawiązanie kontaktu z Kościo
łem Polskokatolickim. W dniu 22 kwietnia 1997 roku bp Wik
tor Wysoczański przesłał bpowi Alfonsowi Nossolowi doku
menty i korespondencję dotyczącą dialogu pomiędzy 
Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami starokatolicki
mi, w tym z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim 
w USA i Kanadzie. W dniu 11 grudnia 1997 roku, bp Alfons 
Nossol przesłał na ręce bpa Wiktora Wysoczańskiego pis
mo następującej treści: „Drogi Księże Biskupie, komuniku
ję z zadowoleniem, że 292 Konferencja Plenarna Episkopa
tu w Częstochowie zatwierdziła wczoraj oficjalny osobowy 
skład rzymskokatolickiej strony dialogu pomiędzy naszymi 
Kościołami. Powitała oczywiście też z radością sam fakt 
podjęcia tego dialogu (..,)” .

W dniu 10 lutego 1998 roku — po raz pierwszy od stu lat — 
w Konstancinie k. Warszawy, w Domu Konferencyjnym 
im. bpa Edwarda Herzoga, rozpoczął się oficjalny dialog 
ekumeniczny między Kościołem Polskokatolickim a Koś
ciołem Rzymskokatolickim. W spotkaniu uczestniczyli, 
z Kościoła Polskokatolickiego: bp prof. dr hab. W iktor Wy
soczański — zwierzchnik Kościoła, ks. inf. Kazimierz Bon- 
czar— sekretarz Rady Synodalnej, ks. inf. Henryk Buszka — 
oficja ł Sądu Biskupiego oraz z Kościoła Rzymskokatolic
kiego: bp Jacek Jezierski — bp pomocniczy Archidiecezji 
Warmińskiej, ks. dr hab. Edward Warchoł, ks. dr hab. Zdzi
sław Kijas OFM Con (franciszkanin).

W komunikacie z obrad czytamy: „W duchu modlitwy 
Chrystusowej „aby wszyscy byli jedno” , przedstawiciele 
obu Kościołów wyrazili radość z rozpoczętego dialogu
i pragnienie dążenia do jedności. Dotąd odbyły się trzy 
spotkania przedstawicieli obu Kościołów, podczas któ
rych — poza wspólną modlitwą — chcemy się poznawać, 
zgodnie z prawdą i życzliwością. Na przełomie wieków, 
gdy wszyscy przygotowujemy się do obchodów pamiątki 
Wcielenia Syna Bożego, szczególnej wymowy nabierają 
słowa Jezusa Chrystusa, abyśmy „byli jedno” . Powinniśmy 
więc dążyć do przekroczenia, przezwyciężenia elementów 
podziału i wejść w trzecie tysiąclecie zjednoczeni, wspól
nie dając świadectwo o Wcieleniu, Śmierci i Zmartwych
wstaniu Jezusa Chrystusa.

W imieniu Zwierzchnika Kościoła, bpa Wiktora Wyso
czańskiego, który doprowadził do rozpoczęcia dialogu teo-
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DRUGI SYNOD POLSKI PO ZMIANACH POLITYCZNYCH
c d  ze str. 11

gu należy zawdzięczać rozwadze 
k ierow n ictw  obu Kościołów. Dla
tego też było sensacją, że gościem 
Synodu jest biskup rzym skokato
lick i, rep rezen tu jący Prymasa 
Polski i Konferencję Episkopatu 
Polskiego. Jego wystąpienie zosta
ło  przyjęte gorącym i brawami. 
Jeszcze do niedawna stosunki 
pom iędzy obu Kościołam i (ze zro 
zum iałych przyczyn) były oziębłe. 
Droga do „norm alizac ji” stosun
ków niewątpliw ie będzie jeszcze 
długa. A le pom im o tego dla na
szego Kościoła był to m oment 
historyczny.

Jeszcze trzeba wieie 
pracy

Naturaln ie, w iele k łócono się na 
Synodzie o form alności. To tak, jak 
u nas. Będąc w trudnej sytuacji łatwo 
można zrozumieć, że emocje nie
świadomie kierują się na inne płasz
czyzny. M im o to siln ie  odczuwało 
się, iż wszyscy wiedzą, że Kościół 
w  Polsce musi dokonać wielkiej pra
cy duchowej i teologicznej, aby w y
dobyć się ze swej skom plikowanej 
sytuacji. W yraźnie wskazują na to 
zgłaszane wnioski o z in tensyfiko
wanie pracy z kobietam i i m łodzie
żą. Synodow i przypadło tu w ielkie  
zadanie. D latego nieco dziw i przy

jęcie wniosku, że Synod ma odby
wać się co pięć iat (a nie — jak do 
tychczas — co trzy  lata). Z przy
czyn finansow ych chyba nie było 
jednak m ożliwe inne rozstrzygnię
cie w tak o lbrzym im  kraju, jakim  
jest Polska.

Podsum owując: ponownie w y
warło na mnie wrażenie g łębokie 
zaangażowanie się w ielu ludzi 
na rzecz swego Kościoła, który 
ma przed sobą trudną drogę. 
Jestem przekonany, że Kośció ł 
polski jest ważnym członkiem  
Unii U trechckie j, za któ ry mu
sim y ponosić troskę. I za któ
ry m usimy się modlić.

Biskup Hans Gerny

cd. ze str. 15

logicznego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce sta
wiam wniosek o przyjęcie do wiadomości informacji na te
mat tego dialogu i jego akceptację.

Warszawa, 30 czerwca 1998 r.

Stanowisko Kościoła Poiskokatolickiego 
w sprawie udzielania święceń 

kapłańskich kobietom
Synody zachodnioeuropejskich Kościołów starokato

lickich coraz częściej dyskutują o dopuszczeniu kobiet 
do apostolskiego urzędu.

Należy przypomnieć, że Międzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolickich przyjęła w dniu 7 grudnia 
1976 roku oświadczenie, w którym stwierdzono, że MKBS 
„nie może wyrazić zgody na sakramentalną ordynację ko
biet na katolicko-apostolski urząd diakona, prezbitera
i biskupa” . Oświadczenie to zostało przyjęte w głosowa
niu przez wszystkich biskupów MKBS, przy jednym głosie 
sprzeciwiającym się. Powstała więc sytuacja pewnej nie
pewności i sprzeciwu zwolenników i przeciwników udzie
lania święceń kapłańskich kobietom.

Oświadczenie to nie zyskało jednomyślnego poparcia, 
które jest konieczne, aby decyzja nabrała mocy prawnej. 
Z tego powodu oświadczenie z 1976 r. nie posiadając mocy 
prawnej, zawiera jednak doniosłe stanowisko MKBS. Od 
tego czasu dyskusja na temat ordynacji kobiet w zachod
nioeuropejskich Kościołach starokatolickich nie ucichła. 
Dlatego MKBS postanowiła w 1988 r. powołać swoje nad
zwyczajne posiedzenie poświęcone temu tematowi.

Przyjęto wówczas oświadczenie,-w którym stwierdzo
no, że problem ma być dalej studiowany w Kościołach sta
rokatolickich w celu umożliwienia „współodpowiedzialne
go zasadniczego rozstrzygnięcia” .

Oświadczenie Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
z 14.07.1997 r. wWislikofen II (Szwajcaria) stwierdza: „Do
konana w przeszłości przez jeden z Kościołów starokato
lickich Unii Utrechckiej ordynacja kobiet spowodowała,

że inny Kościół starokatolicki na podstawie swego przeko
nania uznał za konieczne zakończenie pełnej wspólnoty z 
tym Kościołem, gdyż nie może uznać ordynacji kobiet; nie 
można wykluczyć, iż dalsze Kościoły starokatolickie odrzu
cające u siebie ordynację kobiet, wypowiedzą wspólnotę z 
tymi Kościołami Unii Utrechckiej, które w przyszłości będą 

| wyświęcać kobiety; (...) Międzynarodowa Konferencja 
Biskupów Starokatolickich przyjmuje do wiadomości, że w 
rezultacie opisanej wyżej sytuacji postanowienie artykułu
1 Umowy Utrechckiej n iemożejużwpełni być realizowane, 
gdyż już nie wszystkie Kościoły lokalne i narodowe zjedno
czone w Unii Utrechckiej pozostają ze sobą w pełnej wspól
nocie kościelnej” .

Podczas obrad MKBS wWislikofen (6-16 lipca 1997 r.) bi
skupi Kościoła Poiskokatolickiego przedstawili tekst Pro me- 
moria (opublikowany w Rodzinie nr3, z marca 1998 r., Or
ganie Urzędowym Kościoła Poiskokatolickiego i w Stra- 

'< ży), w którym podkreślili, że biskupi Kościoła Polskokato- 
' lickiego od samego początku byli i nadal są przeciwko or

dynacji kobiet. (...) Kobiety, które otrzymały święcenia ka
płańskie, nie mogą sprawować Eucharystii w Kościele Pol- 
skokatolickim, a księża polskokatoliccy nie mogą współ- 
celebrować Eucharystii z ordynowanymi kobietami” .

W tej sytuacji, bp Wiktor Wysoczański — pragnąc nie do
puścić do zerwania więzów z Unią Utrechcką i czując się 
współodpowiedzialny za tę Unię — zaproponował, by 
MKBS na nowo obradowała i rozstrzygała w sprawie sy
tuacji w Unii Utrechckiej najpóźniej po 6 latach, lub — na 
podstawie zmienionej sytuacji w zainteresowanych Koś
ciołach starokatolickich — wcześniej.

MKBS i biskupi naszego Kościoła zdają sobie sprawę 
z tego, że obecna sytuacja Unii Utrechckiej komplikuje sto
sunki wzajemne z Kościołem Prawosławnym i z Kościo
łem Rzymskokatolickim.

Biskupi Kościoła Poiskokatolickiego podejmują wszel
kie możliwe wysiłki mające na celu utrzymanie jedności 
Unii Utrechckiej tak, jak przewiduje to Deklaracja i Umo
wa Utrechcką z 1898 r.

W imieniu Zwierzchnika Kościoła zgłaszam wniosek 
o akceptację stanowiska zajętego przez polską delegację 
na MKBS.

Warszawa, 30 czerwca 98 r.


