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ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Wniebowstąpienie Pańskie
W Ewangelii św. Marka czytamy: 

„W końcu ukazał się samym Jedena
stu, gdy siedzieli za stołem, i wy
rzucał im brak wiary i upór, że nie wie
rzyli tym, którzy widzieli Go zmar
twychwstałego. I rzekł do nich: Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki to
warzyszyć będą: w imię moje złe duchy 
będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśli
by co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, 
i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie 
z nimi Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni 
zaś poszli i głosili Ewangelię wszę
dzie, a Pan współdziałał z nimi i po
twierdzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły” (Mk 16, 14-20).

Natomiast św. Łukasz tak opisał Wnie- 
bowstąpienie Pańskie w Dziejach Apo
stolskich: „Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał 
Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie 
wpatrywali się w Niego, jak wstępo
wał do nieba, przystąpili do nich 
dwaj mężowie w białych szatach. I rze
kli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoi
cie i wpatrujecie się w niebo? Ten 
Jezus, wzięty od was do nieba, przyj
dzie tak samo, jak widzieliście Go wstę- 
pującego do nieba” (Dz 1, 9-11).

Tekst z Ewangelii św. Marka rozpo
czyna się wzmianką o objawieniu się 
Zmartwychwstałego „Jedenastu” (termin 
określający Apostołów) i naganą, ja
ką od Niego otrzymali za swe niedo
wiarstwo. A następnie Jezus w sposób 
kategoryczny wyraża pełnię chrześci
jańskiego uniwersalizmu: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszel
kiemu stworzeniu” . Ewangelia ma być 
głoszona nie tylko wszystkim ludziom, 
lecz każdemu stworzeniu. Autor wyra
ził w ten sposób przekonanie, iż 
wieść o zbawieniu należy głosić każ
demu człowiekowi bez wyjątku. Nie
zbędnym warunkiem zbawienia jest wia
ra i chrzest. Z następnych wierszy 
wynika, iż wierzącym będą towarzyszyć 
charyzmaty, których Marek wyliczył 
pięć. Wszystkie będą wyrazem mocy 
Jezusa: „w imię moje” . Ostatnie dwa 
wiersze są streszczeniem katechezy 
starochrześcijańskiej oraz zamknię
ciem pełnej uwielbienia działalności 
Jezusa na ziemi. Wzięcie do nieba 
i zasiadanie po prawicy Boga to jed
noznaczna wypowiedź o uwielbieniu

Syna Bożego i o Jego uczestnictwie 
w Bożej chwale. Została tu określona 
„siedziba” Boga; miejsce, gdzie po
winniśmy Go szukać. Dla wielu chrze
ścijan określenie „niebo” lub „na 
niebiosach” jest parabolicznym, prze
nośnym wyrażeniem myśli dotyczących 
życia duchowego.

Autorzy Nowego Testamentu nie mie- 
li obiekcji przy przedstawieniu Boga 
„ponadświatowego” . O „wstąpieniu do 
nieba Syna Człowieczego, który z nie
ba zstąpił”  —  mówi Jezus z Nikodemem 
i jest to dla tego dostojnika i teo- 
loga żydowskiego określenie całkiem 
jasne i zrozumiałe. Znajdujemy je 
w podobnej sytuacji, gdy poddajemy 
się urokowi prostych, plastycznych 
opisów Nowego Testamentu. Wówczas 
przyjmujemy treść takich określeń jak 
„niebo” bez większych zastrzeżeń. 
Większość opisów życia i działal
ności Jezusa operuje pojęciami prze- 
strzenno-czasowymi, co niejako z na
tury rzeczy wymaga umiejscowienia da
nej sceny w czasie i przestrzeni. Jed
nak wciąż aktualne jest pytanie, gdzie 
powinniśmy szukać Boga. W Dziejach 
Apostolskich czytamy: „Dlaczego sto
icie i wpatrujecie się w niebo?” .

Dla wielu chrześcijan Królestwo nie
bieskie jest pewnym konkretnym miej
scem w kosmosie, gdzie —  bardzo dale
ko „ponad światem”  — mieszka Bóg. Ale 
przecież Bóg jest czymś więcej, niż 
przebywającym gdzieś poza światem, 
obcym i nieosiągalnym Bogiem. On prze
cież mieszka także w naszych sercach. 
Bóg, o którym czytamy na kartach Pis
ma Świętego istnieje realnie: „Odpowie
dział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który 
Jestem. I dodał: Tak powiesz synom 
Izraela: Jestem posłał mnie do was. 
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak po
wiesz Izraelitom: Jestem. Bóg ojców 
waszych. Bóg Abrahama. Bóg Izaaka 
i Bóg Jakuba posłał mnie do was” 
(Wj 3,14-15). Chrześcijanie nie mogą 
zrezygnować z przeświadczenia, że Bóg 
jest istotą realną, a dla wielu wierzą
cych jest On po prostu Bogiem naszych 
ojców i matek. Bogiem, pod którego 
opieką wyrośliśmy i żyjemy, jest Bo
giem, do którego zwracamy się w na
szych modlitwach. On nas powołał do 
istnienia i z Nim — mamy nadzieję — 
spotkamy się po śmierci.

W tekstach przyjętych przez Teolo
giczną Komisję Prawosławno-Starokato- 
Iicką czytamy: „Tak bowiem Bóg umiło- 
wał świat, że Syna swego Jednorodzo- 
nego dał, aby każdy, kto w Niego wie

rzy, nie zginął, ale miał życie wiecz
ne” (J 3,16). Bóg w swej miłości i mi
łosierdziu chciał ratować człowieka, 
który przez grzech utracił wspólnotę 
z Bogiem i w  ten sposób poddany zo
stał zniszczeniu i śmierci. Tę decyz
ję Boga urzeczywistnił Syn i Słowo 
Boga, który w pełni czasu, dla nas 
ludzi i dla naszego zbawienia’ posła
ny został na świat i stał się Człowie
kiem,' uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej’ (Flp 2, 8).

*

„Jezu, wszelkie badania dogmatycz
ne na Twój temat są dobre i zawsze 
chętnie — zanim się nimi zajmę —  po
wtarzam: wierzę, Panie, wspomóż mo
ją niewiarę. Ale wszelka dogmatyka od- 
nosząca się do Ciebie jest dobra ty l
ko dlatego, że powinna mi rozjaśnić 
mój własny, wewnętrzny obraz o To
bie, a nie objawić Ciebie samego ta
kim, jakim przedstawiasz się w moim 
sercu poprzez Twego Ducha, takim, ja
ki spotykasz mnie milcząco przez wy
darzenia mego życia, przez doświad
czenie Twojej łaski wewnętrznej.

W bliźnim, dla którego winieniem 
zaangażować się bez spoglądania 
w przyszłość, z wierności wobec su
mienia, które się już nie opłaca; we 
wszelkiej miłości i radości, które są 
przecież tylko obietnicą i otwierają 
problem, czy mam odwagę uwierzyć 
w wieczną miłość i radość; w powol
nym wznoszeniu się ciemnych wód 
śmierci w grobie mojego serca; w po- 
sępności śmierci, która wciągu całe
go życia zbliża się nieustannie, w ba
nalności trudnych do oddania przy
sług; wszędzie Ty mnie spotykasz, 
jesteś we wszystkim, nienazwany lub 
przyzywany po imieniu. Gdyż we 
wszystkim szukam Boga, aby uciec 
przed śmiercionośną nicością i we 
wszystkim tym nie mogę porzucić te
go człowieka, którym ja jestem, i tego, 
którego kocham. Dlatego wszystko wy
znaje Ciebie, Boga-Człowieka. (...).

Przyzywam Cię. Ostatnim wysiłkiem 
mego serca próbuję Cię uchwycić. Po
zwól, bym Cię znalazł, bym Cię spot
kał w całym moim życiu, abym ja tak
że powoli zrozumiał, co Kościół mówi
o Tobie. Istnieją tylko dwa ostateczne 
słowa: Bóg i Człowiek, jedna i jedyna 
tajemnica, na którą pełen nadziei i mi
łości — zdaję się całkowicie. Jest to 
misterium w swojej dwoistości rzeczy
wiście jedno. Jest jednością w Tobie, 
Jezu Chryste. Wkładając dłoń w Two
je rany mówię do Ciebie razem z To
maszem pytającym pośród wątpień: 
,Pan mój i Bóg mój’. Amen” (Modlitwa 
Karla Rahnera).



Jubileusz 60-lecia urodzin 
Bpa Prof. Dra Hab. Wiktora Wysoczańskiego 

Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP
24 marca 1999 r. bp Wiktor Wysoczański — Zwierz

chnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, Ordynariusz 
Diecezji Warszawskiej — ukończył 60 lat życia.

Z tej okazji wypada przytoczyć pewne fakty z ży
ciorysu Jubilata.

Biskup Jubilat otrzymał święcenia kapłańskie w ro
ku 1963 z rąk biskupa Maksymiliana Rodego. Sakrę 
biskupią zaś w dniu 5 czerwca 1983 roku w katedrze war
szawskiej pw. Świętego Ducha. Konsekratorem biskupa 
elekta był 72. kanoniczny Arcybiskup Utrechtu Marinus 
Kok, oficjalny przedstawiciel i delegat ówczesnego Prze
wodniczącego Międzynarodowej Konferencji Biskupów 
Starokatolickich i Arcybiskupa Utrechtu Antoniusa 
Glazemakera.

Dostojny Jubilat w roku 1964 ukończył studia teolo
giczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie, następnie — w roku 1971 studia prawnicze na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wiatach 1971-1972 pogłę
biał studia teologiczne na Chrześcijańskokatolickim 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwaj
caria). W  roku 1982 o b ron ił doktorat w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, później zaś, w 1985 roku, uzy
skał habilitację. Od 1967 roku jest docentem, a od 1990 ro
ku — profesorem tejże Uczelni.

W latach 1987-1990 był prorektorem Chrześcijańskiej 
Akadem i i Teologicznej, a w 1990 roku został wybrany rek
torem i sprawował tę funkcję przez dwie kadencje. Obec
nie jest jej prorektorem do spraw naukowych.

Ksiądz biskup Wysoczański obejmował rektorat 
Akademii w przełomowym okresie dla historii kraju. 
Umiał te przemiany wykorzystać dla dobra Uczelni. 
Dzięki Jego działaniom podniosła się ranga Uczelni, 
została rozbudowana jej struktura. Do 1989 roku na 
Uczelni mogli kształcić się jedynie teolodzy w trzech 
sekcjach. Od 1991 roku, po opracowaniu nowego statu
tu Uczelni, utworzono nowe specjalizacje: pedagogikę 
religijną (ze stopniem magistra), pedagogikę w  zakresie 
pracy socjalnej (licencjat). W 1994 roku rozpoczęło swą 
działalność studium doktoranckie w  zakresie nauk teolo- 
gicznych.

W czasie Jego kadencji rektorskiej została podpisa
na umowa między Chrześcijańską Akademią Teologicz
ną w Warszawie a Chrześcijańskokatolickim Wydzia
łem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie. Podobną 
umowę zawarł przed laty z Wydziałem Teologii Ewan
gelickiej Uniwersytetu w Bonn ks. rektor prof.

Woldemar Gastpary. Chrześcijańska Akademia Teologicz
na utrzymuje bliskie więzi z uczelniami w Siergiejew Po
sad (dawniej Zagorsk) w Rosji, Atenach i Paryżu.

W latach 1975-1987 trwał dialog teologiczny między 
Kościołem Prawosławnym a Kościołami Starokatolic
kimi Unii Utrechckiej. Biskup Wiktor Wysoczański był 
członkiem Mieszanej Komisji do spraw tego Dialogu.

Szczególnym wyróżnieniem dla księdza biskupa 
Wysoczańskiego i całego Kościoła Polskokatolic
kiego była wizyta Jego Świątobliwości Bartolo- 
meusza I — Prawosławnego Patriarchy Konstanty
nopola, którą złożył 13 października 1998 r. 
w centrum konferencyjnym im. bpa Edwarda Her
zoga w Konstancinie. W trakcie krótkiego nabo
żeństwa w kaplicy ośrodka, Patriarcha Ekumenicz
ny powiedział: „Wasza Ekscelencjo, Czcigodny Księ
że Biskupie Wiktorze, chciałbym przekazać moje Bło
gosławieństwo, a  także błogosławieństwo Soboru Bisku
pów. Chciałbym również wyrazić swoje osobiste uzna
nie, a także uznanie całego Kościoła Konstantyno- 
polskiego dla bardzo dobrych stosunków pomiędzy 
Kościołem Prawosławnym a Kościołem Polskokato- 
lickim. Nie będziemy dobrymi chrześcijanami, jeżeli 
nie będziemy mieli tej miłości, która jest cechą cha
rakterystyczną wszystkich uczniów Chrystusa” .

Biskup Jubilat jest organizatorem wielu krajowych i za
granicznych sympozjów naukowych. Pod Jego kierun
kiem wydano w języku polskim standardowe dzieło bpa Ur- 
sa Kury’ego pt. Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dą
żenia. Jest to kompendium wiedzy o starokatolicyzmie.

Biskup Wiktor Wysoczański wyraźnie postawił na dia
log z Kościołem Rzymskokatolickim. Z Jego inicjatywy 
doszło — po konsultacjach z Prymasem Polski kardy
nałem Józefem Glempem — do powstania zespołu do 
spraw dialogu. Ze strony rzymskokatolickiej zespoło
wi przewodniczy biskup prof. dr hab. Jacek Jezierski, 
Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej, który 
uważa, że dialog ten „zamyka stulecie rozchodzenia się 
obu wspólnot” , jest to kairos Boży i czas łaski, gojenia 
i opatrywania ran. Rzymskokatoliccy członkowie 
Komisji uczestniczyli w ubiegłorocznym Synodzie 
Kościoła Polskokatolickiego.

W czasie wszystkich pielgrzymek do Ojczyzny 
Papieża Polaka — Jana Pawła II, bp W iktor Wyso
czański brał czynny udział w spotkaniach z Dostoj-

cd. na str. 4

Uroczystości jubileuszowe — na str. 4-5, 8-9. Adresy i telegramy — na str. 6-7,10-11



Uroczystą Mszę Świętą dziękczynną — w intencji śp. Rodziców — odprawił Jubilat w koncelebrze z bp. Hansem Gernym — 
zwierzchnikiem Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, ks. inf. Ryszardem Dąbrowskim — kanclerzem Kurii Biskupiej oraz 

ks. dziek. Aleksandrem Bielcem, skarbnikiem Rady Synodalnej, który wygłosił też okolicznościowe, jubileuszowe kazanie

cd. ze str. 3

nym Gościem — zarówno jako przedstawiciel Kościoła 
Polskokatolickiego, jak i Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Spotkania te odbywały się w Warszawie, 
Białymstoku i we Wrocławiu.

Społeczna i duszpasterska działalność księdza 
biskupa Wiktora Wysoczańskiego nie ogranicza się 
do prowadzenia dialogów teologicznych i kształ
cenia młodzieży. Jest prezesem Społecznego Towa
rzystwa Polskich Katolików. Jest też inicjatorem 
i uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji 
naukowych; redaktorem kwartalnika teologiczno- 
-filozoficznego „Posłannictwo” , autorem wielu ksią
żek i artykułów publikowanych w „Roczniku Teolo
gicznym” , współautorem zbioru przepisów praw
nych dotyczących m niejszości wyznaniowych 
w Polsce „Prawo Kościołów i Związków Wyznanio
wych Nierzymskokatolickich w Polsce” .

Ten ogromny dorobek naukowy i organizacyjny 
przyniósł Dostojnemu Jubilatowi uznanie w kraju i za 
granicą, przyczynił się też do wzrostu autorytetu Kościo
ła Polskokatolickiego.

Życzenia i gratulacje Dostojnemu Jubilatowi złożył 
Bp Jacek Jezierski (Kościół Rzymskokatolicki) — Przewodniczący 

Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego

Sześćdziesięciolecie urodzin przypadło na ostat
nie tygodnie Wielkiego Postu, dlatego bp Wysoczań- 
ski pragnął nie nadawać rozgłosu temu wydarzeniu. 
Jednakże Kolegium Biskupów polskokatolickich 
i członkowie Rady Synodalnej nie zgodzili się na to 

| i przedstawili Zwierzchnikowi Kościoła propozycję, 
by w sobotę 20 marca odprawił Mszę Świętą w kapli- 
cy pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstan
cinie dla zaproszonych na uroczystość jubileuszo
wą gości z zagranicy, zwierzchników Kościołów 
chrześcijańskich i świeckich przyjaciół, natomiast 
24 marca (środa), w sam dzi eń urodzin, odprawił uro
czystą, dziękczynną Mszę Świętą w katedrze polsko- 
katolickiej pw. Świętego Ducha w Warszawie i spotkał 
się z duchowieństwem oraz wiernymi.

*
*  *

20 marca 1999 r. — Konstancin k. Warszawy
O godz. 11.00 bp W iktor Wysoczański w kaplicy 

pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła odpraw ił dzięk
czynną Mszę Świętą za dar życia, za wyniesienie do 
kapłaństwa i b iskupstwa oraz po lec ił Bożej Dobroci

Bp senior Tadeusz Majewski przyłączył się do życzeń



Biskup Jubilat 
przyjmuje życzenia od Bp. prof. Maksymiliana Rodego

swych zmarłych Rodziców — śp. Wiktorię i Leona. Z Ju
bilatem współkoncelebrowali: bp Hans Gerny — Zwierz
chnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, 
ks. inf. Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej 
i ks. dziekan Aleksander Bielec — Skarbnik Rady Syno
dalnej — kaznodzieja uroczystości.

Oto fragmenty okolicznościowego, jubileuszo
wego kazania wygłoszonego przez ks. Aleksandra 
Bielca:

„Dziś do tej kaplicy w uroczym zakątku Konstan
cina Czcigodny Jubilat, Ksiądz Biskup Wiktor zapro
sił nas — byśmy swoją obecnością, modlitwą i biciem 
serc pomogli Mu złożyć pierwszy jubileuszowy Akt 
Dziękczynienia Ojcu niebiańskiemu za obfite łaski 
otrzymane z wysokości w ciągu długich sześćdzie
sięciu lat. Zanim wspólnie z delegatami całego ojczy
stego Kościoła w dniu 24 marca będzie nam dane prze
żyć uroczystą Sumę Jubileuszową w katedrze Święte
go Ducha w Warszawie, już teraz skwapliwie przyby
liśmy na rodzinne, modlitewne spotkanie z Bisku
pem Przyjacielem u stóp tego skromnego ołtarza — 
idealnego miejsca do medytacji, zadumy nad prze
szłością, robienia duchowego bilansu. Również do

Prezes Spółki „POLKAT” mgr Mieczysław Suska 
składa w darze pastorał

przeżywania w szczuplejszym gronie takich rocznic, 
jak dzisiejsza.

Któż mógł przewidzieć, że sierota i wygnaniec zostanie 
kiedyś kapłanem, choćby tak ubogiego Kościoła jak nasz, 
szefem Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, 
Apostołem Chrystusa i przez długi czas Rektorem Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej? Został, bo wołał do 
Boga: „Tyś jest Ojcem moim, Opoką mojego zbawienia” .

Nawet sam fakt, że jesteśmy tu dziś, jest znakiem 
łaski Boga. To nie przesada! Myśl o przeżyciu w gro
nie ekumenicznych Przyjaciół i najbliższych Współ
pracowników „próbki” Jubileuszu akurat dziś poddał 
naszemu Jubilatowi Jego wypróbowany wieloletni 
druh w apostolacie, Biskup Chrześcijańskokatolic
kiego Kościoła Szwajcarii, Hans Gemy. Szwajcarski Przy
jaciel nie mógł wskazać na to spotkanie bardziej odpo
wiedniejszej pory —  zważywszy, że trwa Wielki Post. Wczo
raj przeżywaliśmy uroczystość świętego Józefa, Oblubień
ca Matki Bożej, z której narodził się Jezus, nasz Zbawiciel. 
Wczorajszy Patron to Człowiek ogromnej łaski, jakiej

cd. na str. 3
Przekazanie biskupiego błogosławieństwa



Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański

Czcigodny Księże Biskupie

Pozdrawiam serdecznie Księdza Biskupa 
z okazji 60-tej rocznicy urodzin. Życzę 
wielu dalszych owocnych lat życia, dobre
go zdrowia, Błogosławieństwa Bożego w kie
rowaniu i służbie Kościołowi Polskokato- 
lickiemu oraz wszelkich Łask Bożych 
w dalszej pracy duszpasterskiej.

Pierwszy Ksiądz Biskup 
Polskiego Narodowego 
Katolickiego Kościoła

+ John F. Swantek

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Ekscelencjo,

Uprzejmie dziękuję za list z dnia 16 bm. 
(L.dz. 99/Z /III/99) i zaproszenie na uro
czystość związaną z 60-tą rocznicą urodzin 
Księdza Biskupa.

Ponieważ nie będę mógł skorzystać z za
proszenia z powodu przyjętych wcześniej 
posług w tym dniu, proszę już teraz przy
jąć najlepsze życzenia Bożego błogosławień
stwa w kierowaniu Kościołem Polskokatolic- 
kim.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

+ Józef Kowalczyk 

Nuncjusz Apostolski 

Ekscelencjo
Księże Biskupie Wiktorze
Prorektorze i Profesorze Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie,
Zwierzchniku Kościoła Polskokatolickiego

Jest mi miło, że mogę uczestniczyć 
w uroczystości 60. urodzin Księdza Biskupa. 
Jest to możliwe dlatego, że w roku ubiegłym, 
dzięki usilnym staraniom Księdza Biskupa 
rozpoczął się dialog ekumeniczny pomiędzy 
Kościołami: Polskokatolickim oraz Rzymsko
katolickim w Polsce. Jest to niewątpliwie 
historyczna zasługa Księdza Biskupa.

Pragnienie jedności chrześcijan pozwoliło 
przełamać, a przynajmniej uczynić wyłom 
w murze wznoszonym i konserwowanym sta
rannie przez cały wiek.

Składam dziś Księdzu Biskupowi najlepsze 
życzenia dotyczące Jego osoby i pełnionego 
urzędu. Życzę zdrowia, pokoju serca, Bożego 
światła w rozwiązywaniu trudnych problemów. 
Życzę ogromnej ufności w pomoc Bożą w dą
żeniu do dobra, w pasterzowaniu diecezją, 
w przewodzeniu Synodowi i Kościołowi 
Polskokatolickiemu.

Spem habe

f  Jacek Jezierski

Przewodniczący Zespołu 
ds. Dialogu Ekumenicznego

Czcigodny Ksiądz Biskup 
Profesor Doktor Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, 
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
Warszawa

Ekscelencjo,
Magnificencjo,
Czcigodny Bracie w Jezusie Chrystusie,
W dniu 24 marca 1999 r. przypada 60. rocz

nica urodzin Waszej Ekscelencji. Ten piękny 
jubileusz staje się okazją do złożenia dzięk



czynienia wszechmogącemu Bogu za dar ży
cia i służby Księdza Biskupa. Proszę pozwolić, 
że w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego oraz własnym przekażę Księdzu znak 
pokoju, życząc błogosławieństwa Pańskiego 
na każdy nowy dzień.

Osoba Waszej Ekscelencji jest znana 
i ceniona w ekumenicznej rodzinie Kościołów. 
Zaangażowanie Księdza Biskupa jako Zwierz
chnika Kościoła Polskokatolickiego na rzecz 
zbliżenia chrześcijan różnych denominacji 
oraz otwarta postawa, jaką prezentuje 
Ekscelencja piastując godność Rektora 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
zyskują Mu poważanie i szacunek.

Obowiązki Biskupa Kościoła nie pozwalają 
mi na wzięcie udziału w uroczystościach 
okolicznościowych. Pozostaję jednak złączo
ny w serdecznej modlitwie, prosząc Pana 
Kościoła o dobro dla Waszej Ekscelencji 
i prowadzenie Ducha Świętego.

Życzenia pragnę zakończyć Słowem Bożym: 
„Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą 
naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się 
serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu Imie
niu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, po
nieważ w Tobie mamy nadzieję” [Ps 33, 20nn],

Z  wyrazami szacunku

Ks. Jan Szarek

Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego 

w RP

Jego Eminencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Niech Ci błogosławi z Syjonu Pan, 
który uczynił niebo i ziemię!

(Psalm 134,3)

Dostojny Jubilacie

W dniu 60-tej rocznicy urodzin przesyłam 
serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej

pomyślności w pracy na Niwie Pańskiej oraz 
życiu osobistym.

Niech Miłosierny Bóg otoczy Eminencję swą 
łaską, miłością i błogosławieństwem, przysparza
jąc sił, zdrowia, radości z życia i działalności 
w imieniu i na rzecz Jezusa Chrystusa i Jego Ko
ścioła.

Życzenia te składam w imieniu własnym 
oraz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 
w RP.

Ks. Edward Puślecki

Biskup Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego 

w RP

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
i Prorektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej

Wielce Czcigodny Księże Biskupie!

W związku z pięknym jubileuszem 60-lecia 
urodzin Ekscelencji mam zaszczyt przesłać — 
w imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siód
mego, Zarządu Kościoła i w imieniu własnym — 
najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze 
życzenia obfitych łask i błogosławieństw  
Bożych, zdrowia i wielu jeszcze dokonań 
w służbie Kościoła, nauki i na niwie 
międzywyznaniowej.

Wielce sobie cenimy życzliwość Księdza 
Biskupa oraz wieloletnią i bardzo owocną 
współpracę w dziedzinie teologii moralno- 
-społecznej i międzykościelnej.

Wkład oddziaływań Ekscelencji w budowę 
braterskich stosunków naszych środowisk 
kościelnych jest znaczący. Zachęcamy do 
dalszych działań i nie ustawania w tym 
zbożnym dziele.

cd. na str. 10
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Bp Wiktor Wysoczański odprawił dziękczynną Mszę Świętą we wspótcelebrze 
biskupów: Jerzego Szotmillera — Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej 

i Wiesława Skołuckiego — Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej

cd. ze s tr. 5

Biskup Jubilat jest przede wszyst
kim autentycznym człowiekiem. Nie 
potrafi udawać. Lubi działać i służyć. 
Ma zalety i wady. Osobiście twierdzi, 
że nie zdziałał wiele. Dla nas słowa te 
są wyrazem prawdziwej pokory. Obyś
my zawsze wszyscy umieli szczerze 
krytycznie patrzeć na siebie jak On 
i abyśmy pamiętali bardzo przydatną 
w życiu radę Zbawiciela: Gdy uczy
nicie wszystko, co wam polecono, 
mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteś
my, wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać (Łk 17, 10). I choć ta
ka właśnie pokorna postawa Bisku
pa Jubilata niektórych rozzuchwa
la, a Jego łaskawość i miłosier
dzie traktują jako zachętę do aro
gancji i dalszego krzywdzenia Bi
skupa i Kościoła, to my podziwia
my Go i cenimy tym bardziej, im 
lepiej sobie uświadamiamy, że wspa
niałomyślność i litość dla upada

jących, to przymioty prawdziwej miłości, a miłość 
przykrywa mnóstwo grzechów.

zaznał od Boga. Kościół, wyrażając radość z wyniesienia 
świętego Józefa do niesłychanie zaszczytnej i rów
nie odpowiedzialnej godności, tak śpiewa o nim w pre- 
facji mszalnej: Jako męża sprawiedliwego dałeś Go, 
Ojcze, Maryi Bogarodzicy za Oblubieńca, a jako 
wiernego i roztropnego sługę postawiłeś Go nad 
Rodziną swoją, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad 
poczętym z Ducha Świętego Jednorodzonym  
Synem Twoim, a naszym Panem, Jezusem Chrystu
sem. Wiemy z relacji Ewangelistów, jak wspaniale 
święty Józef wywiązał się ze swojej misji.

Dziś my też przeżywamy szczególną radość 
i chcemy dziękować Opatrzności za naszego 
Biskupa, wspólnie z Nim prosić o dalsze błogosła
wieństwo dla Jego Osoby, dla nas samych i dla Koś
cioła. Ty zaś, święty Józefie, nie pogniewasz się, jeśli 
słowa prefacji poświęcone Tobie zastosujemy, oczy
wiście mutatis mutandis, do Biskupa Wiktora. Jego 
też Bóg Ojciec w nieskończonym swoim miłosierdziu 
obdarzył wielką łaską. Dał Mu godność kapłańską 
i biskupią, a jako roztropnego, doświadczonego
i wiernego sługę postawił nad Rodziną swoją — Pol- 
skokatolicką Wspólnotą Kościoła Chrześcijańskiego!
Na uroczystość przybyli dwaj najstarsi kapłani, księża seniorzy: 

Franciszek Rygusik i Roman Marszałek

Dziś, w przededniu 60-tej rocznicy urodzin, składasz 
pierwszą jubileuszową Mszę Świętą za dusze swoich 
śp. Rodziców, za ukochaną Matkę, która pozostała 
w mogile tam, na Wschodzie, i za Ojca, którego 
pochowałeś jako repatrianta na ziemiach zachodniej 
Polski.

Doświadczył Cię Bóg bardzo boleśnie, ale 
ani na moment nie zapomniał o Tobie. Dosta
łeś uczciwych opiekunów i nauczycieli. Na dro
dze do Kościoła Polskokatolickiego postaw ił 
przy Tobie kapłanów, mówiąc skromnie, nietu
zinkowych, światłych umysłem lub wielkich ser
cem.

Zasmakowałeś w zdobywaniu stopni nauko
wych, by niebawem skuteczniej pomagać współ
braciom kapłanom w podnoszeniu kwalifikacji i roz
szerzaniu wiedzy niezbędnej w posłudze duszpaster
skiej.

Marzeniem Twoim od lat było nawiązanie 
konstruktywnego dialogu z Kościołem Rzymsko
katolickim. Cieszysz się, że już istnieje o fi
cjalna Komisja Międzykościelna, której współ-  
przewodniczysz wspólnie z J.E. Księdzem Bisku
pem Jackiem Jezierskim. Biskup Jacek Jezierski 
potwierdził przyjaźń z Tobą, przybywając dzisiaj na to 
jubileuszowe spotkanie z dalekiego Olsztyna. Masz 
spore grono ekumenicznych przyjaciół w Polsce i poza 
granicami naszego kraju. Jesteśmy przekonani, że 
wszyscy oni są równocześnie Przyjaciółmi Naszego 
Kościoła.

Starasz się być troskliwym ojcem każdego kapłana, 
każdej parafii. Bronisz bazy materialnej Kościoła przed rozgra- 
bieniem. Zabiegasz przede wszystkim o zgodę i pokój 
wśród Domowników. Za braterską jedność w szeregach 
kapłańskich jesteś gotów zapłacić każdą cenę. Nie 
możemy jednak pozwolić, by Cię szantażowano, 
wykorzystywano. Masz przecież oparcie w naj



bliższych Współpracownikach i prawdziwych Przyja
ciołach.

Nadal z ufnością patrz w przyszłość. Pomny na słowa 
Psalmisty, wołaj: Ojcze na niebie, jesteś moim Bogiem, 
Opoką mojego zbawienia. Szczególnej opieki szukaj 
u Matki Najświętszej.

Matko Najświętsza, bądź zawsze Matką dla na
szego Księdza Biskupa Jubilata; jak byłaś dotąd, bądź 
przez następne lata. Prosimy o to w pokorze. Amen” .

Po kazaniu życzenia i gratulacje Jubilatowi zło
żyli: bp Hans Gerny, bp prof. dr hab. Jacek Jezier
ski — Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej, 
Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu Kościoła Rzym
skokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim, bp se- 
nior Tadeusz Majewski, p. mgr Mieczysław Suska — 
Prezes ZPU „POLKAT” , który wraz z delegacją złożył 
w darze Jubilatowi piękny pastorał — znak władzy 
biskupiej — i bukiet 60-ciu czerwonych róż.

Po zakończeniu Mszy Świętej ks. Kanclerz 
odczytał nadesłane życzenia jubileuszowe (str. 6-7, 
10- 11).

W imieniu Metropolity Sawy życzenia złożyli: 
ks. dr Henryk Paprocki i ks. mgr Doroteusz Sawicki. 
Następnie życzenia złożyli: bp Zdzisław Jaworski — 
Naczelny Biskup Kościoła Starokatolickiego Maria
witów oraz bp Zdzisław Tranda — Zwierzchnik Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego. W imieniu Prze
wodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
przemówił ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko, 
w imieniu rektora i senatu Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej życzenia złożył prof. dr hab. Ka
rol Karski. Następnie z życzeniami wystąpił doradca 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Kazimierz 
Morawski, informując zgromadzonych, że pan Prezy
dent Rzeczypospolitej przyznał Jubilatowi Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Redaktor 
Zofia Brzozowska, w imieniu Prezesa TVP SA p. Ro
berta Kwiatkowskiego, wręczyła Biskupowi Jubilatowi 
piękny bukiet róż. Życzenia zakończył bp emeryt prof. 
Maksymilian Rode — serdecznymi gratulacjami.

Na zakończenie uroczystości Jubilat poprosił 
obecnych Biskupów z różnych Kościołów chrześci
jańskich, by wspólnie udzielili zebranym paster
skiego błogosławieństwa.

kanclerz Kurii B iskupiej. M iłą niespodziankę spraw i
li swoim przybyciem dwaj najstarsi kapłani wyświęce
ni przed 51 laty, księża seniorzy — Franciszek Rygu- 
sik i Roman Marszałek.

Oprawę muzyczną i so listów  przygotował orga
nista katedralny, prof. W iktor Łyjak.

Kazanie jubileuszowe w yg łos ił bp Wiesław Sko- 
łucki, podkreślając zasługi dla Kościoła, działalność 
społeczną i naukową Jubilata. Kaznodzieja zw rócił 
szczególną uwagę na dar powołania do kapłaństwa, 
jakiego udziela wybranym  Chrystus — Najwyższy 
Kapłan, Pan Kościoła. Podkreślił, czym jest to 
w ybranie i podniesienie do godności biskupiej 
w Kościele Powszechnym. Zaznaczył, że z tym za
szczytnym wyborem często złączone jest c ierp ie
nie i ból niezrozumienia, ataki zła, ale Boża Łaska 
wspiera w ybranych i pomaga przezwyciężać wszel
kie przeciwności. Zwycięża spraw iedliwość i dobro.

W im ieniu po lskokato lick iego duchow ieństwa 
Jub ila tow i — Zw ierzchnikow i Kościoła — życzenia 
w pięknych słowach z łożył ks. inf. Henryk Buszka.

Na zakończenie uroczystej celebry biskupi udzie
lili zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Po Mszy Świętej wszyscy spotkali się na brater
skiej agapie w sali pod katedrą.

*
*  *

PODZIĘKOWANIE
Najprzewielebniejszym Księżom Arcy

biskupom, Biskupom, Przewielebnym Księ
żom Infułatom, Wielebnym Księżom, Sio
strom i Braciom Kościoła Polskokato
lickiego oraz bratnich Kościołów w kraju 
i za granicą — serdecznie dziękuję staro
polskim „Bóg zapłać” za pamięć i życzenia 
z okazji mojego jubileuszu.

Biskup Wiktor Wysoczański

Kapłani i wierni podczas uroczyste) Mszy Świętej

24 marca 1999 r. — Katedra 
Warszawska

O godz. 11.00, 24 marca (śro
da), Zwierzchnik Kościoła bp prof. 
W iktor W ysoczański rozpoczął 
uroczystą celebrę dziękczynnej 
Mszy Świętej we współkonceleb- 
rze biskupów: Jerzego Szotm ille- 
ra — Ordynariusza Diecezji Kra
kowsko-Częstochowskiej i Wiesła
wa Skołuckiego — Ordynariusza 
Diecezji W rocławskiej.

Katedrę w ypełn ili przybyli na 
uroczystość kapłani i w ierni, któ
rych w im ieniu Jubilata pow itał 
ks. inf. Ryszard Dąbrowski —



cd. ze str. 7

Proszę przyjąć wyrazy uznania i głębokiego 
szacunku wraz z wersetem Pisma Świętego 
4 Mj 6, 24-26.

Przewodniczący Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego

pastor Władysław Polak

Jego Ekscelencja
NPW Ksiądz Biskup
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

„Cokolw iek czynicie słowem lub 
uczynkiem, czyńcie wszystko w imię 
Pana Jezusa Chrystusa, przez Nie
go Bogu Ojcu dzięki składajcie”

(Kol. 3, 17)

Czcigodny Ojcze Biskupie

Z okazji Jubileuszu 60-lecia skła
dam Waszej Ekscelencji najlepsze życzenia 
błogosławieństwa Bożego i obfitości Jego 
łask.

Życzenia moje pragnę oprzeć na Sło
wie Apostolskim zawartym w Pierwszym 
Liście Ap. św. Piotra w rozdziale II wierszu 5, 
które brzmi następująco:

„ I  Wy sami jako żywe kamienie bu
dujcie się w dom duchowy, w kapłań
stwo święte, aby składać duchowe ofia
ry przyjemne Bogu przez Jezusa Chry
stusa”.

To wezwanie Apostoła Piotra realizuje 
Ksiądz Biskup od trzydziestu siedmiu lat. 
Wielki to i zaszczytny przywilej kapłana Bo
żego służyć przy ołtarzu — „ składać ofiarę 
przyjemną Bogu”. Radość z tego przywile
ju pragnę dzisiaj dzielić i przeżywać ra
zem z Księdzem Biskupem, dziękując Naj
wyższemu Bogu za Jego łaskę, miłość 
i społeczność Ducha Świętego, dzięki któ
remu wszyscy żyjemy i działamy, starając 
się budować wieczny, duchowy Kościół Bo

ży — tę Budowlę, której kamieniem węgiel
nym jest Jezus Chrystus.

Jesteśmy świadkami wielostronnej, bardzo 
ożywionej i intensywnej działalności nauko
wej, kościelnej i ekumenicznej Waszej Eksce
lencji, działalności godnej uznania i admi
racji.

Kończąc, życzę jeszcze raz Czcigodne
mu Ojcu Biskupowi dużo zdrowia i sił do pra
cy.

AD MAIOREM DEI GLORIAM 
PLURI MOS AN N OS

Brat w Chrystusie Panu 

+ Tadeusz Majewski

Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Ekscelencjo!
Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Z okazji jubileuszu sześćdziesiątych uro
dzin Najdostojniejszego Księdza Biskupa, 
Towarzystwo Biblijne w Polsce i jego Ko
mitet Krajowy, mają zaszczyt złożyć najser
deczniejsze życzenia obfitych błogosławieństw 
Bożych, pełni zdrowia oraz wszelkiej pomyś
lności na całym rozległym polu działalności 
Waszej Ekscelencji w służbie Kościołowi 
Chrystusowemu i Ekumenii.

Towarzystwo Biblijne w Polsce łączy się 
z Dostojnym Jubilatem w przeżywaniu radości 
tego uroczystego dnia i uczestniczy w dzięk
czynieniu, składanym dobremu Bogu za 
minione lata życia i posługi biskupiej Waszej 
Ekscelencji. Jednocześnie pragniemy wyrazić 
naszą wdzięczność za stałą troskę Najdostoj
niejszego Księdza Biskupa o błogosławiony 
siew Słowa Bożego w sercach wiernych na
szych Kościołów i upowszechnienie Pis
ma Świętego w całym polskim społeczeń
stwie.

Wyrażając głęboką wdzięczność Najdostoj
niejszemu Księdzu Biskupowi za Jego nie
strudzoną posługę i za to, co czyni na rzecz 
budowania duchowości pojednania i wspól



noty między chrześcijanami, mamy powód, 
aby w dniu Jubileuszu wołać za Mężem Bożym:

„Błogosław duszo moja Panu 
wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu! 
Błogosław duszo moja Panu 
I nie zapominaj wszystkich 
dobrodziejstw Jego”

(Psalm 103, 1-2)
Jako ludzie wiary życzymy Księdzu Biskupo

wi wiele radości i mocy Ducha Świętego w speł
nianiu posługi biskupiej, pomyślności w spra
wach osobistych i dalszych długich i błogo
sławionych lat życia.

Nie mogąc, z powodu choroby, osobiście 
uczestniczyć w uroczystości jubileuszowej Naj
dostojniejszego Księdza Biskupa, zapewniamy
o pamięci w modlitwie i serdecznych myślach.

Z wyrazami najgłębszej czci i oddania w Panu

Patron
Towarzystwa Biblijnego w Polsce 
Ks. Bp Senior dr Janusz Narzyński

Dyrektor Generalny 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce 

Barbara Enholc-Narzyńska 

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60 uro
dzin Waszej Ekscelencji

składa

S. Karmański 
Biuro „POLKAT” Dusseldorf

Z racji obchodzonego jubileuszu przesy
łam Dostojnemu Jubilatowi serdeczne ży
czenia wielu łask Bożych potrzebnych do 
dalszej pracy dla chwały Bożej, pożytku 
Kościoła i ojczyzny.

Arcybiskup 
Rafael Wojciechowski

Kościół Katolicki Mariawitów 

Jego Ekscelencja
NPW Ksiądz Biskup
Prof. Dr Hab. Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
Warszawa

Jedni twierdzą, że trzeba manipulować, 
inni zaś, że należy s t u d i o w a ć .

Unia Utrechcka nie chce nigdy utracić Bisku
pa Wiktora, dlatego chcę Ci serdecznie pogra
tulować w dniu urodzin.

Arcybiskup Utrechtu 
Antonius Jan Glazemaker 

Drogi Bracie w Urzędzie Biskupim,
Drogi Wiktorze,
W związku z Twymi 60. urodzinami, życzę Ci 

z całego serca błogosławieństwa Bożego dla 
Twojego Kościoła i dla Ciebie.

Niech mi będzie wolno przekazać Ci również 
życzenia Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich. Jesteś ważnym członkiem 
MKBS. Twoja nieprzekupność i uczciwość by
ły  często wielką pomocą dla Konferencji. Jest 
ona Ci wdzięczna za to.

Kierujesz Twoim Kościołem w trudnym cza
sie z dużą zręcznością, ale także przy wielu za
czepkach. Życzę Ci nadal wiele siły i odwagi 
dla Twego ważnego Urzędu. Jeżeli zaś nie 
zawsze wszyscy ludzie zgadzają się z Tobą i na
wet są niezadowoleni, to przyjm ij to spokojnie. 
Nie możesz zawsze zaspokoić wszystkich. Mo
żesz jedynie zadać sobie trud, by dać to, co 
najlepsze. Życzę Ci rozmachu i radości ku te
mu. Niech Bóg w Trójcy Jedyny błogosławi
i chroni Cię. Niech Ci da siłę, byś jeszcze długo 
istniał dla Twojego Kościoła. My wszyscy potrze
bujemy Ciebie!

W serdecznej łączności 
Twój

Biskup Hans Gerny 
Zwierzchnik Kościoła 

Chrześcijańskokatolickiego 
Szwajcarii

Drogi Wiktorze!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 

Twój Jubileusz. Niestety, z powodu choroby 
nie mogę przyjechać.

Życzę Ci pięknego Jubileuszu.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Martin Stauffer 
(Szwajcaria)



Z życia Kościoła

Prymicja ks. Jacka Mularczyka w parafii 
polskokatolickiej pw. św. Franciszka z Asyżu

W dniu 17 stycznia br. odbyła się pierwsza w dziejach naszej parafii 
Msza Święta prymicyjna ks. Jacka Mularczyka, który przed świętami 
Bożego Narodzenia w katedrze warszawskiej otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk Zwierzchnika Kościoła — Biskupa prof. dr hab. Wiktora 
Wysoczańskiego.

Nowo wyśw ięcony kapłan zo
sta ł zaproszony przez społecz
ność parafia lną i tutejszego pro
boszcza, ks. Huberta Szryta.

W tej pięknej uroczystości 
wzięli udzia ł wszyscy parafianie 
z Okoła. Nawet najstarsi z nich 
nie pam iętali tak wzruszającej 
Mszy św. prym icyjnej.

Tuż przed rozpoczęciem 
Mszy św. odbyło  się pow itanie 
Księdza Prym icjanta przez dzie
ci, m łodzież i Radę Parafialną.

Ze śpiewem, kwiatami i skromnym 
upom inkiem  Ksiądz Prym icjant 
wszedł do św iątyni. Kośció ł w y
pe łn iony był po brzegi w iernym i.

O kolicznościow e Słowo Boże 
w yg łos ił proboszcz parafii 
pw. Św. Franciszka z Asyżu, 
ks. Hubert Szryt, zaznaczając 
w nim w ielką godność sakra
mentu kapłaństwa i jego wym iar 
społeczny.

Pod koniec Mszy św. wszyscy — 
dzieci, m łodzież i dorośli —

przystąpili do Kom unii świę
tej.

Po zakończeniu Najświętszej 
Ofiary ks. Jacek Mularczyk udzie
lił obecnym błogosław ieństwa 
prym icyjnego oraz obdarował 
zebranych okolicznościowymi ob
razkami. G łosząc słowa podzię
kowania, skierował je przede 
wszystkim do Boga, który pozwo
lił mu odkryć u siebie powołanie 
kapłańskie; dziękował równie 
serdecznie swojej matce za w y
chowanie go w duchu re lig ijnym  
oraz p ros ił wszystkich o m od lit
wę za siebie, aby zdoła ł wytrwać 
w pracy duszpasterskiej.

Nie sposób opisać, ilu w zru
szeń doznała społeczność parafial
na w Okole podczas tej uroczystoś
ci. Matka ks. Jacka i jego siostra 
z synkiem — modląc się podczas 
trwania uroczystości — m iały łzy 
w oczach, że oto doczekały chwili, 
w której ich syn i brat sprawuje Naj
świętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa.

Księdza Prym icjanta czeka pra
ca ciężka, ale m iła Bogu. Nasza 
społeczność parafia lna prosi 
Boga W szechmogącego, aby po
zw o lił nam przeżyć jeszcze inne, 
podobne uroczystości, zbliżają
ce ludzi do Boga.

Parafianie z Okoła dziękują 
z całego serca swemu probosz
czowi, ks. Hubertow i Szrytowi, za 
ogromne zaangażowanie w pracę 
duszpasterską i za zorganizowa
nie tak wspaniałej uroczystości. 
A Księdzu Prym icjantow i — na 
tej pięknej, choć trudnej i odpo
w iedzialnej drodze - -  wytrwania
i zadowolenia, ku większej chwa
le i czci Bożej.

Pelagia Tobis

Podniosłą uroczystość ilustrują załączone fotografie



Z życia Kościoła

O Rekolekcjach
Okres W ielkiego Postu, a szcze

góln ie  dni rekolekcji są czasem 
danym i zadanym nam, aby zasta
now ić się nad swoim  życiem, 
zachowaniem i wartościam i, któ
re decydują o naszych wyborach
i decyzjach. Jest to czas na 
zweryfikow anie swoich postaw, 
pogłębienie wiary, zbliżenie 
się do Boga i człowieka, a przez 
to przygotowanie do Świąt Pa
schalnych, aby je lepiej zro
zum ieć i g łębiej przeżyć. Tego, 
że rekolekcje są nie ty lko  w y
darzeniem, ale i g łębokim  prze
życiem dla danej w spólnoty pa
rafialnej, w tym roku mogłam 
dośw iadczyć kilkakrotnie. By
łam zbudowana postawą i zaanga
żowaniem w iernych parafii w Ro
kitn ie Szlacheckim i Buko
wie Morskim, gdzie ks. Leszek 
Pietrzak, zaproszony przez tam 
tejszych proboszczów, ks. Krzysz
tofa Mendelewskiego i ks. Do
m inika Gzieło, w yg łos ił reko
lekcje. Bogactwem wymienionych 
parafii są funkcjonu jące w nich 
zespoły liturg iczne dzieci i m ło
dzieży, które aktywnie w łącza
ły  się do nabożeństw Drogi 
Krzyżowej i L itu rg ii Mszy Świę
tych.

Jednak nieporównywalnym prze
życiem z racji klimatu w spólnoty 
parafialnej, do której należę, były 
rekolekcje w mojej własnej parafii 
we W rocławiu. Naszą katedrę 
pw. św. Marii Magdaleny w ierni 
wypełn ia ją „po brzegi” k ilka razy 
w roku, m.in. w rekolekcje w ie l
kopostne. W tym roku ks. bp W ie
sław Skołucki zaprosił do prze
prowadzenia rekolekcji probosz
cza z Rokitna Szlacheckiego 
ks. Krzysztofa Mendelewskiego, 
k tóry okazał się wspaniałym  na
rzędziem w ręku Ducha Świętego. 
Poruszał trudne  tematy, o których 
boim y się mówić, a czasem nawet 
myśleć. Jednak w świetle W iary
i Ewangelii, tak jak to przedstaw ił 
rekolekcjonista, nic nie jest prze

rażające. Słowa jego wypływ ały 
z serca, z doświadczenia żywego 
Jezusa. Po raz kole jny zrozum ia
łam, że Jezus musi się na nowo 
we mnie narodzić i zm artwych
wstać i to nie jednorazowo, ale 
jest to proces, k tó ry  musi we 
mnie trwać. Ks. Kszysztof dał 
również św iadectwo, że nie za
kopuje talentów, które otrzym ał 
od Boga. Swoje nauki ubogacał 
tra fn ie  dobranym i pieśniami, któ
re śpiewał akom paniu jąc sobie 
na gitarze.

Sakrament Pokuty i proce
sja z palmami poprzedziły uro
czystą Sumę na zakończenie re
kolekcji w N iedzielę Palmową, 
którą, jak w idać na zdjęciu, 
celebrow ali ks. bp W iesław Sko
łucki, ks. rekolekcjonista Krzysz
to f Mendelewski i ks. Leszek 
Pietrzak. Drugi w ikariusz na
szej katedry, ks. S tanisław KiI- 
nar, n iew idoczny na zdjęciu, 
zajm ował się oprawą muzyczną tej 
podniosłej uroczystości.

Przeżycia związane z tegorocz
nymi rekolekcjami zapadły głębo
ko i zapewne d ługo pozostaną 
w naszych sercach, wzbudzając 
w nas tw órczy niepokój w poszu
kiwaniu Zm artwychwstałego Pa
na.

Monika Pietrzak

Rekolekcje w katedrze pw. św. Magdaleny we Wrocławiu



Z życia naszych parafii

Nabożeństwo ekumeniczne w Zielonej Górze
„ Bóg zamieszka wraz z nami i będą 
oni Jego Ludem, a On będzie 
Bogiem z nim i”

(Ap 21, 3)

Takie było tegoroczne m otto Tygodnia 
M odlitw  o Jedność Chrześcijan. Od kilku 
lat z in ic ja tyw y zmarłego niedawno 
śp. ks. seniora W ładysława Puszczyńskie- 
go — przewodniczącego Oddziału Pol
skiej Rady Ekumenicznej w Zielonej 
Górze —  w porozumieniu z innymi Kościo
łam i członkowskim i oraz Kościołem 
Rzym skokatolickim , Tydzień M odlitw  
o Jedność Kościoła zosta ł przesunięty na 
tydzień poprzedzający Zesłanie Ducha 
Świętego.

Z ielona Góra jest chyba jedynym  
miastem w Polsce, gdzie w łaśnie w ocze
kiwaniu na Z ielone Świątki chrześcija
nie modlą się we wszystkich św iąty
niach o jedność Kościoła. Z in ic ja 
tyw y Przewodniczącego Oddziału od 
kilku już lat odpraw iane są również 
tzw. „adw entów ki” , które zwykle ma
ją m iejsce w parafii rzym skokato lic
kiej.

W dniu 25 stycznia br. w ierni i duchow 
ni różnych wyznań zgrom adzili się w ko
ściele pw. Matki Bożej Królowej Polski, 
parafii po lskokato lickie j w Z ielonej Górze 
(patrz fot.). Nabożeństwu ekum eniczne
mu przewodniczył obecny proboszcz tej 
parafii, ks. mgr Stanisław Stawowczyk. 
Czytania liturg iczne nawiązywały do 
śm ierci i zmartwychwstania. Wszyscy 
duchowni, b iorący udział w nabożeń
stwie, dzielili się wspomnieniam i 
o śp. ks. sen. W ładysław ie Puszczyńskim, 
byłym przewodniczącym Oddziału PRE. 
N iekiedy były to wspom nienia bardzo 
odległe w czasie, jak też i świeże — 
tych, którzy znali Go od niedawna. 
Całe nabożeństwo było bardzo reflek
syjne, wyciszone, lecz jednocześ
nie pełne wdzięczności za duszpaste- 
rzowanie w tym m ieście tak cenione
go i dobrego kapłana, jakim  był 
śp. ks. senior W ładysław Puszczyń- 
ski.

M odliliśm y się wszyscy za spokój Jego 
duszy wierząc, że nadal towarzyszy On 
naszym staraniom o przywrócenie jednoś
ci Kościoła.

Ks. S.S.


