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„Między narodzonymi z niewiast
nie ma większego nad Jana Chrzciciela”
„Dla Elżbiety zaś nadszedł czas
rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan
okazał tak wielkie miłosierdzie nad
nią, cieszyli się z nią razem. Ós
mego dnia przyszli, aby obrzezać
dziecię, i chcieli mu dać imię ojca
jego, Zachariasza. Jednakże matka
jego odpowiedziała: Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie
ma nikogo w twoim rodzie, kto by
nosił to imię. Pytali więc znakami
jego ojca, jak by go chciał nazy
wać. On zażądał tabliczki i napi
sał: Jan będzie mu na imię. I wszy
scy się dziwili. A natychmiast otwo
rzyły się jego usta, język się roz
wiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów.
W całej górskiej krainie Judei roz
powiadano o tym wszystkim, co się
zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym
słyszeli, brali to sobie do serca
i pytali: Kimże będzie to dziecię?
Bo istotnie ręka Pańska była nad
nim” (Łk 1, 57-66).
Stary, sprawiedliwy kapłan, Za
chariasz, któremu wolno było złożyć
ofiarę kadzidła w miejscu świętym,
otrzymał zapowiedź, której już się
nie spodziewał. Można by w jego po
stawie niedowierzania dostrzec to
zdumienie, jakie niegdyś przeżył
Abraham, gdy dowiedziałsię, że na
rodzi się Izaak (Rdz 17, 17). Róż
nica jednak polega na tym, że Zacha
riasz nie mógł uwierzyć w narodze
nie swego syna i dlatego otrzymał
znak, który był jednocześnie karą,
podczas gdy Abraham uwierzył.
Zapowiedź ukazuje wielkość Ja
na (Łk 1,13-17). Bóg sam bowiem na
da mu imię, a jego wielkość będzie
źródłem radości dla Zachariasza
i wielu ludzi. Jego wielkość bę
dzie polegać na łasce, którą otrzy
mał od Boga. Dary Boga i cechy
charakteryzujące syna Zachariasza
uczynią z niego człowieka, który
odegra ważną rolę w dziejach zba
wienia. Będzie bowiem prorokiem na
pełnionym Duchem Bożym, który przy
gotuje ludzi na przyjście Pana. Jan
przyjdzie jak Eliasz. A więc moc
1żarliwość będą charakteryzować
życie i działalność tego proroka.
Przy narodzinach Jana Chrzcicie
la — jak czytamy w powyższym tek2

ście — także wydarzyło się wiele
niezwykłych rzeczy. Samo poczę
cie go przez Elżbietę w starości,
było dowodem wielkiej łaskawości
Boga. Także nadanie mu imienia,
którego nikt nie nosił w jego
rodzinie, wiele dawało do myślenia
najbliższemu otoczeniu. Sam Bóg
wybrał imię dla Chrystusowego po
przednika, dając mu imię Johanan
(= Jahwe jest łaskawy). Ukoronowa
niem wszystkiego było odzyskanie
mowy przez Zachariasza w d niu nada
nia imienia Janowi Chrzcicielowi.
Biorąc to wszystko pod uwagę, krew
ni i sąsiedzi mieli prawo zadać py
tanie: „Kimże to dziecię będzie?”
Bo istotnie ręka Pańska była nad nim.
Radość rodziców Jana Chrzcicie
la, a także jego bliskich, jest wyra
zem wielkiej radości wszystkich
tych, którzy wczasach mesjańskich
z utęsknieniem czekali na przyjście
Mesjasza. Narodziny Janasą również
dla nas powodem do radości. Jest on
poprzednikiem Jezusa Chrystusa.
Ta radość, podziw połączony nawet
z lękiem wobec Boga, uwielbienie
Jego miłosierdzia należy rozumieć
w kontekście popaschalnym. Uczucia
te, wyrażenia i przeżycia stały się
przecież udziałem Apostołów, głoszą
cych radosną nowinę po całym świecie. Mamy nadzieję, że przygotuje
on również nas na przyjście Pana;
na pewno zrobi to najlepiej, bo był
blisko Niego.
Według Jezusa Chrystusa, Jan
Chrzciciel jest kimś więcej niż
prorokiem, jest Jego heroldem,
Jego poprzednikiem. „Ale coście
wyszli zobaczyć? Proroka? Tak,
mówię wam, nawet więcej niż proro
ka. On jest tym, o którym napisa
no: Oto posyłam mego wysłańca przed
Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Powiadam wam: między narodzonymi
z niewiast nie ma większego od Ja
na” (Łk 7, 26-28). Oznacza to, że
przybliżyło się Królestwo Boże.
„Nawróćcie się, bo bliskie jest kró
lestwo niebieskie” (Mt 3, 2).
Jan Chrzciciel miałdospełnienia
dwa zadania: po pierwsze miał przy
gotować naród wybrany na przyjście
obiecanego Mesjasza, a po drugie,
miał dokonać odnowy człowieka
przez udzielenie mu chrztu pokuty.

Pierwszezadanie realizowałon poprzez
swoją postawę i swoją naukę. Nie tyl
ko narzucił sobie surowy styl ży
cia, ale także konsekwentnie je
realizował. Takie postępowanie nie
podobało się wielu jemu współ
czesnym, szczególnie faryzeuszom
i uczonym w Piśmie, dlatego „uda
remniali zamiar Boży względem sie
bie, nie przyjmując chrztu” (Łk 7,
30). Okazali się głuchymi na wez
wanie Boga. Inaczej zareagowali
celnicy i grzesznicy oraz cały lud,
którzy „przyznawali słuszność Bogu,
przyjmując chrzest Janowy” (Łk 7,
29). Z tego wynika wniosek, że na
wrócenie jest zawsze zależne od
postawy nawracającego się czło
wieka; przede wszystkim ważne jest
to, w jaki sposób człowiek uwraż
liwia swoją duszę na wezwanie Bo
ga.
Jan Chrzciciel przygotował
ludzi na przyjście Chrystusa tak
że swoją nauką. Głosił chrzest
pokuty. „Nawróćcie się, bo bli
skie jest królestwo niebieskie” .
Chciał on, aby ludzie zrozumie
li, że pokuta jest największą si
łą człowieka. Musimy mieć czas na
refleksję nad sobą. Człowiek roz
krzyczany, bezmyślny nie jest
zdolny do głębszej refleksji, on
nie zbuduje wielkiego i wspaniałe
go świata.
Jezus Chrystus powiedział
o Janie Chrzcicielu: „między na
rodzonymi z niewiast nie ma
większego nad Jana Chrzciciela”
(Łk 7, 28). A więc jest on w sze
regu proroków, którzy zapowia
dali przyjście Chrystusa, naj
większym i najbliższym Zbawi
ciela. Największym, bo zamyka
pierścień osób zapowiadających
Chrystusa. Najbliższym, bo bez
pośrednio Go poprzedza. Stojąc
na krawędzi Starego i Nowego
Testamentu, czerpie on z prze
szłości i rysuje kontury przy
szłości.
Wielkość Jana Chrzciciela po
lega przede wszystkim na tym, że
przyjął i spełnił na sobie misję
proroka. „Będzie on wielki w
oczach Pana (...) i wielu spoś
ród dzieci Izraela nawróci się
do Pana, Boga ich” (Łk 1, 15-16).

Jansenizm i Blaise Pascal
„Tak marna jest dola ludzka,
że światła, co go od jednego zła
uwalniają, wtrącają go w inne”

(Pierre Bayle)
W XVII wieku toczyła się ważna debata na temat
tego, co w myśli chrześcijańskiej stanowi może naj
trudniejszą zagadkę — na temat konfrontacji łaski
Bożej i wolnej woli człowieka (spór wokół łaski).
Wszyscy swoje stanowisko określali poprzez własną
wykładnię tekstów Pisma Świętego, szczególnie Listu
św. Pawła do Rzymian.
Ogromną rolę w tych dysputach odegrał jansenizm,
który powstał w Niderlandach. Twórcą tego ruchu był
biskup leper, Cornelius Jansen (1585-1638), który —
zajmując się augustyńską koncepcją łaski — rozwinął
poglądy profesora teologii z Lowanium, Michała
Bajusa (1513-1589). Głównym dziełem Janseniusa
jest trzytomowa praca pt. „Augustinus seu doctrina
s. Augustini de humanae naturae sanitate aegritude, medicina adversus pelagianos et massiliennese” (1640), w której dokonał wykładu nauki Augustyna
o łasce i predestynacji. Jansenius pisał, że oprócz
łaski otrzymanej w chwili stworzenia (łaska dosta
teczna), Adam cieszył się także pomocą aktualną
(łaską skuteczną). Łaskę tę Bóg udziela tylko
wybranym. Człowiek — po upadku — nie może uzy
skać zbawienia własnym wysiłkiem, własną dosko
nałością, bez pomocy Boga. A więc, do zbawienia
konieczna jest łaska, którą Bóg udziela swoim wy
brańcom. Papież Innocenty X w bulli Cum occasione
(31 maja 1653) potępił 5 zdań z pracy Jansena: „Opie
rając się na własnych siłach, nie są w stanie wypeł
nić niektórych przykazań Bożych nawet ludzie sprawie
dliwi, ponieważ brak im odpowiedniej łaski” , „czło
wiek nie jest w stanie oprzeć się działaniu łaski
wewnętrznej” , „w celu zdobycia zasługi lub kary wy
starczy tylko wolność od przymusu zewnętrznego —
zbędna jest wolność od wewnętrznej konieczności” ,
„błąd semipelagian polega na tym, iż uznawali oni
konieczność łaski uprzedzającej, której jest w sta
nie oprzeć się ludzka wola i może być jej posłusz
na” , „Chrystus umarł tylko za przeznaczonych” .
Jansenizm nie miał charakteru jednolitej doktryny;
od Jansensa przyjęto naukę o łasce i wolnej wo
li, dodając później rygorystyczne wskazania mo
ralne. Janseniści prawie nigdy sami nie określa
li się tym mianem. Zwolennicy Jansena sami mieni
li się uczniami św. Augustyna, który ma ogromny
autorytet w świecie chrześcijańskim. Dzieło Jan
sena spotkało się z dużym zainteresowaniem we
Francji, przede wszystkim w opactwie Saint-Cyran
oraz wśród cysterek z Port-Royal. Przywódcą jansenistów francuskich był Antoni Arnauld (zm. 1694 r.),
który występował przeciwko częstej komunii i za
chęcał do surowej praktyki pokutnej. Pod dużym
wpływem jansenizmu był też wybitny francuski filo
zof Blaise Pascal (1623-1662), który w pracy pt. Prowincjałki poddał krytyce obłudę i kazuistykę je

zuitów. Uważał on, że wie
lu ludzi sprowadza religij
ność do kilku bezdusz
nych, formalnych gestów,
bez większego znaczenia
dla naszego zbawienia.
Dla niego istotą nauki
Jezusa Chrystusa jest wy
siłek, walka z egoizmem,
ascetyzm, jako najlepsza
forma życia chrześcijań
skiego. Jako jansenista,
Pascal wszystkiego ocze
kuje od łaski Boga, któ
ra daje nam wiarę i zba
wienie. Blaise Pascal pi
sał: „Łaska będzie zawsze
w świecie — a także natu
ra — tak iż jest ona ponie
kąd naturalna. I takzawsze
będą na nim pelagianie i zawsze katolicy, i zawsze
walka, ponieważ pierwsze narodziny tworzą jednych,
a łaska wtórych narodzin tworzy drugich” . „List świę
tego Pawła — pisze Blaise Pascal — można zapamię
tać równie dobrze, jak księgę Wergiliusza, lecz zna
jomość rzeczy, jaką w ten sposób nabywamy, a także
jej zachowanie zależą tylko od pamięci. Aby jednak
zrozumieć ów tajemny język, niezrozumiały dla tych,
co są wygnani z nieba, potrzebujemy Łaski, ona jed
na bowiem umożliwia pierwsze zrozumienie i jego za
chowanie, sprawia, że pozostaje ono zawsze wyraź
ne; odnawia je bowiem nieustannie w sercu wier
nych, aby było zawsze żywe, tak jak Bóg nieustan
nie odnawia szczęśliwość zbawionych, będącą skut
kiem i następstwem Łaski, lub tak jak, wedle nauki
Kościoła, Bóg Ojciec nieustannie stwarza Syna swe
go i zachowuje wieczystość Jego istoty, nieprzerwa
nie i nieskończenie wlewając weń własną substan
cję.
A zatem zachowanie cnoty przez wiernych —
to nieustanne wlewanie w nich Łaski, a nie Ła
ska raz udzielona, którą zachowywaliby na za
wsze. Widzimy w tym doskonale naszą nieustan
ną zależność od miłosierdzia Bożego, jeśli
bowiem wstrzyma On ów przypływ choćby na krót
ko, nie uchronimy [duszy] od uschnięcia. Łat
wo można z tego wyrozumieć, że nieustannie
musimy podejmować nowe wysiłki, aby sobie
zaskarbić ową nieustanną nowość ducha; daw
ną Łaskę możemy bowiem zachować tylko wów
czas, gdy zyskujemy nową; w przeciwnym ra
zie tracimy tę, którą chcieliśmy zatrzymać,
podobnie jak ci, co chcąc utrzymać w zamknię
ciu światło, przechowują ciemności. Musimy za
tem czuwać nad tym, by bez ustanku oczyszczać
wnętrze, które się bruka wciąż nowymi plama
mi, zachowując przy tym stare; bez mozolnego
odnawiania samych siebie nie będziemy zdolni
przyjąć owego nowego wina, którego nie można
lać w stare dzbany” .

Z życia Kościoła

Rekolekcje Wielkopostne w Żaganiu i Zielonej Górze
Człowiek to istota, w której jest dobro i jest zło. Ciąg le od Bo
ga odchodzimy, ale i ciągle do Niego wracamy. Okres Wielkie
go Postu to czas na remanent naszego życia. Barwy fioletu, na
strój pokuty, rozważania o męce Pańskiej, Gorzkie Żale i Dro
ga Krzyżowa, wreszcie rekolekcje, ułatwiają nam, chrześcija
nom, podjąć decyzję o powrocie do Boga.
Już etymologia słowa „rekolekcje” mówi nam, że chodzi o ja
kieś „zbieranie” . To tak, jakbyś rozsypał piękną i wartościową
kolekcję znaczków. Teraz musisz mozolnie i cierpliwie z po
wrotem wkładać każdy znaczek na swoje miejsce. Rekolekcje
są takim właśnie ustawianiem na nowo siebie i swoich proble
mów na właściwym miejscu względem Boga i bliźnich.
Wielki Post to czas rekolekcji. Nie zabrało ich również w para
fiach w Żaganiu i Zielonej Górze, obsługiwanych przez księdza
proboszcza Stanisława Stawowczyka. Jak Polska długa i szero
ka, w każdym kościele rozlega się wzmocniony megafonami głos,
nawołujący do powrotu do Boga. Na ile jednak to wołanie docie
ra do dzisiejszego człowieka? Czy przypadkiem nie mówi się
0 nawróceniu do tych, którzy tego nawrócenia właściwie nie
potrzebują?
Tak się nam czasem wydaje, jak owemu ewangelicznemu sy
nowi marnotrawnemu, że im dalej od Ojca, tym lepiej. Tym
większe szczęście i pełniejsza wolność. Drogo trzeba zapłacić
za to przeświadczenie. Twarda rzeczywistość życia wcześniej
czy później ukaże nam bezsens takiej drogi, drogi do nikąd. Po
rażki, klęski, upokorzenia, frustracje podkreślą nasze błędy —
jak nauczyciel w szkolnym zeszycie —czerwonym atramentem.
1trzeba poprawiać źle odrobione zadanie. Dlatego trzeba nam

wszystkim zawrócić, choćby na plecach dźwigało się ciężar win.
Taką ścieżyną, którąznaszych bezdroży i zaułków wracamy na
drogę do Ojca, jest żal za grzechy, czyli pokuta. Szczególnie waż
na w kończącym się drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
Św. Jan Vianney, kapłan, który całymi dniami siedział w konfe
sjonale i zagubionym wskazywał drogę do Ojca, powiedział:
„Idąc do spowiedzi, trzeba zrozumieć, cosięczyni. Można powie
dzieć, że idziemy wtedy zdejmować z krzyża naszego Zbawiciela”.
Kościół w trosce o dobro swych dzieci nakazał w przykazaniu
kościelnym, aby „przynajmniej raz w roku spowiadać się, i w cza
sie wielkanocnym Komunięśw. przyjmować.” Jednak naszą am
bicją powinno być jak najczęstsze spotykaniesięz Chrystusem
wsakramentach świętych. Zezjednoczeniaz Chrystusem mamy
czerpać siłę, nadzieję i radość do trudów dnia powszedniego.
Wielki Post i rekolekcje to czas szczególnej łaski Boga wobec
człowieka. Tej łaski doświadczyli nasi parafianie w Żaganiu
i w Zielonej Górze. Przyczyn iłsię do tego niewątpliwie nasz gość
z Bukowa Morskiego—ks. mgr Dominik Gzieło, proboszcz nadmor
skiej parafii. Tegoroczny rekolekcjonista serdecznie nawoływał
do pokuty i sakramentalnego pojednaniasięz Bogiem. Dni marca
tj. 21-23, były dniami szczególnego oddziaływania Ducha Świę
tego. Za to rzucenie ziarna Bożego na naszą Lubuską glebę, skła
dam Księdzu Proboszczowi serdeczne słowa podziękowania.
Bóg zapłać również moim parafianom za wspólną modlitwę i wspól
ne poszukiwanie miłosiernego Ojca.
W duchu wielkopostnej pokuty pozdrawiam Przewielebnych
Księży Biskupów, Duchowieństwo i cały Lud Boży. Szczęść Boże.
Ks. S.S.

Droga krzyżowa, ks. Dominik Gzieło (Żagań)

Spowiedź św., ks. Dominik Gzieło (Zielona Góra)

Wierni podczas rekoiekcji (Żagań)

Wierni podczas rekolekcji (Zielona Góra)

Wspólne zdjęcie duchowieństwa i wiernych po zakończeniu rekolekcji wielkanocnych

Dziewczynki sypiące kwiatki

Z życia Kościoła

Parafia pw. Świętej Rodziny w Łodzi
W dniu 19 stycznia br. wierni
z różnych wyznań chrześcijańskich
m. Łodzi wraz z przedstawicielami
swych duchownych (oprócz prawo
sławnych) zgromadzili się w para
fii polskokatolickiej pw. Świętej
Rodziny na wspólne nabożeństwo
o jedność chrześcijan. Uczestni
ków tego nabożeństwa powitał
miejscowy proboszcz, ks. Stani
sław Muchewicz, który też spra
wował liturgię Mszy świętej.
Kazanie wygłosił ksiądz konsenior Mariusz Werner z Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Fra
gmenty kazania zamieszczamy na
str. 6.
W nabożeństwie wzięli udział
następujący duchowni:
Fragment procesji rezurekcyjnej

Ks. konsenior Mariusz Wer
ner i ks. Marcin Undas z Ko
ścioła Ewangelicko-Augsbur
skiego;
Biskup Ludwik Jabłoński z Ko
ścioła Starokatolickiego Maria
witów;
Ks. Prałat Andrzej Dąbrowski,
kanclerz Kurii Arcybiskupiej
Archidiecezji Łódzkiej;
Ks. Antoni Strzelczyk i Ks. An
drzej Nadskakulski z Kościoła
Polskokatolickiego;
Brat Paweł Adriant — przewod
niczący Sekcji Ekumeniczno-Liturgicznej Wyższego Semi
narium 0 0 . Franciszkanów
z Łodzi-Łagiewnik;

— Ks. Józef Bartosz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego;
— Ks. dr Henryk Eliasz — wy
kładowca dogmatyki i ekume
nizmu wSeminarium Duchow
nym Archidiecezji Łódzkiej;
— Ks. Rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
W dniach 26-28 marca br. w para
fii odbyły się rekolekcje wielko
postne, które prowadził ks. dr Ka
zimierz Pikulski, proboszcz para
fii polskokatolickiej w Skarżysku-Kamiennej.
Rekolekcje zakończyły się w Nie
dzielę Palmową.

Ks. Stanisław Muchewicz
Ks. prob. Stanisław Muchewicz w otoczeniu
młodych uczestników procesji rezurekcyjnej

Kazanie ks. Mariusza Wernera
(Kościół Ewangelicko-Augsburski)

Kazanie głosi ks. konsenior Mariusz Werner
(Kościół Ewangelicko-Augsburski)

„W Samarii, przy studni Jakubowej, kobieta samarytań
ska rzekła do Jezusa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie,
że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jeruzalem nie będziecie
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to praw
dziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i praw
dzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem,
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu
i Prawdzie” .
(Ew. św. Jana 4, 20-24).

Wśród wyznawców chrześcijaństwa byli zawsze
tacy, którzy nie moęjli pogodzić się z myślą, że ich
religia pochodzi od Żydów. Bogu jednak upodobało
się wybrać lud izraelski spośród innych narodów,
jemu dać zakon i swoje najwyższe objawienie z obo
wiązkiem głoszenia go całemu światu. Z ludu izrael
skiego wyszedł jednorodzony Syn Boży, Zbawiciel
świata. Zbawienie jest dziełem Bożym, a Żydzi są tylko
jego pośrednikami. Religia chrześcijańska jest religią
uniwersalną.
W odwiecznym szukaniu dróg, którymi człowiek
mógłby się zbliżyć do Boga, Jezusowe Słowo ma
wskazać właściwe drogi i na nowo uprzytomnić nam
nasze powołanie.
v

Zwraca ono najpierw naszą myśl ku minionym cza
som. Jeruzalem, Syjon — tu stała świątynia, tu było
miejsce przybytku chwały Bożej, tu Bóg miał przeby
wać najbliżej swego ludu. A jednak tu nie było Boga
w ludzkich sercach, tu Bóg był na zewnątrz, utopiony
w ceremoniach i przepychu.
Gerazim — była to góra w Samarii, która dla Samarytanów była tym, czym Syjon dla Żydów. U jej pod
nóża znajdowała się studnia Jakubowa — miejsce
rozmowy Jezusa z Samarytanką — przy której wytknął
jej Pan Jezus fałsz i błąd, tkwiące u podłoża jej życia
religijnego. Nie było w nim zgodności między słowami
a prawdą, pozorami pobożnego życia a sercem, które
duchowo było martwe. Samarytanka pewno wykony
wała gorliwie czynności obrzędowe, brała udział w ce
remoniach religijnych. W religijnym życiu Samary
tanki nie było prawdy, nie było śladu pokuty, ża
lu, skruchy.Dlatego rzekł jej Pan
Jezus „Bóg
jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni
mu ją oddawać w Duchu i w Prawdzie”.
Od tych dawnych czasów moglibyśmy przejść do
współczesnych. Nietrudno byłoby nam wskazać
na analogie.
Pan Jezus wskazuje nam dzisiej
sze drogi, którymi winniśmy zbliżać się do Boga
i budować z Nim nowe życie na nową przyszłość.
Prawdziwa pobożność jest pobożnością żywego
serca. Prawdziwa religia jest religią życia. Gdzie wargi
sercu kłamią, tam się rodzą wypaczenia i fałsz, tam
niebezpieczeństwa i manowce.
Każdy kult jest poszukiwaniem drogi do Boga.
Wszyscy pragną mieć pewność, że idą właściwą
drogą, że ich wiara otwiera im drogę do Boga, zjed
nuje Jego przychylność i przybliża Jego obecność.
Ale gdzie jest właściwe miejsce oddawania czci Bogu:
czy to, które uznają Samarytanie, czy Żydzi? Ludzie
przywiązują się do miejsc i form kultu. Jednakże
Chrystus oczekuje od nas czegoś więcej. Dla Niego to,
co się naprawdę liczy — to uczucia i myśli, które skła
niają człowieka do oddawania czci Bogu. Prawdziwa
cześć, uwielbienie Boga w Duchu i Prawdzie polega na
oddaniu Mu swoich myśli, uczuć, całego życia,
samego siebie. Prawdziwi czciciele Boga nie ogra
niczają swego uwielbienia do jakiegoś miejsca
i czasu, ale wielbią Go i służą Mu zawsze i wszę
dzie. Bo Pan jest z nami, zawsze i wszędzie do
Niego należymy, Jego uwielbiamy, Jemu służymy w Duchu
i Prawdzie.
Od dwóch tysięcy lat budujemy Kościół, święte
Miasto Boga, Nowe Jeruzalem, przybytek Boga z ludź
mi. Nie ma już innej świątyni niż Jego Ciało, a przecież
tym Ciałem jesteśmy my wszyscy — jako Jego uni
wersalny Kościół. Z tej właśnie przyczyny ani na
Górze Gerazim w Samarii, ani na górze Synaj w Jero
zolimie nie czcimy Ojca, gdyś prawdziwi czciciele
oddają Ojcu cześć w Duchu i Prawdzie. Niestety, w po
korze serc naszych wyznać musimy, że są też i tacy,
którzy Chrystusa ciągle na nowo wyrzucają ze swoich
serc, kiedy nienawidzą bliźnich, kiedy wywyższają się
nad innych, kiedy nie realizują Jego ewangelicznych
nauk i zasad. Bóg pragnie człowieka, jego pokoju i jed
ności, zgody i miłości, a człowiek unika Boga, Jego
prawości i łaski, dobroci i życzliwości, stawiając mur
podziału i nienawiści. Ale ponad tym murem i wszelką
ludzką niegodziwością góruje ukrzyżowany za grze
chy świata Chrystus, który jest nadzieją i jedynym
ratunkiem świata, ponieważ Jego miłość mocna jest
jak śmierć. Amen.

„To jest Ciało moje ”
Święto Bożego Ciała, dostojne
w swej treści, a także radosne
w nastroju i wyrazie zewnętrz
nym, kieruje nasze myśli ku ta
jemnicy Ołtarza, tajemnicy Eucha
rystii, ku Wieczernikowi.
Ze szczególną troską przygoto
wał Jezus Chrystus swoich Apo
stołów na moment ustanowienia
Eucharystii. Zapowiedział ją już
wtedy, gdy cudownie rozmnożył
chleb na pustkowiu, a także w sło
wach: „Jam jest chleb żywy, który
z nieba zstąpił; jeśli kto spoży
wać będzie ten chleb, żyć będzie
na wieki; a chlebem, który Ja mu
dam, to Ciało moje, które Ja od
dam za żywot świata... Kto spoży
wa Ciało moje i pije Krew moją,
ma żywot wieczny. Albowiem Ciało
moje jest prawdziwie pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwie na
pojem” (J 6, 51-55).
Kiedy po raz pierwszy w dziejach
świata Jezus wypowiedział nad
chlebem i winem słowa: „To jest
Ciało moje, które za was jest
wydane” (Łk 22,19) oraz „To jest
Krew moja nowego przymierza,
która się za wielu wylewa na odpu
szczenie grzechów” (M t2 6 ,28) —
w Wieczerniku zapanowała cisza.
Milczeli Apostołowie. Milczeli za
skoczeni, zdziwienie, przejęci,
a może i przerażeni wielkością
wydarzenia, którego byli świad
kami i uczestnikami. Usłyszeli też:
„To czyńcie na moją pamiątkę” .
Wtedy to Kościół otrzym ał zada
nie uobecniania całej ofiary
Wieczernika i ofiary Krzyża.
Temu zadaniu Kościół pozostał
wierny.
Eucharystia to dar, którego
ogromu i bogactwa zazwyczaj
sobie nie uświadamiamy. Dzięki
władzy danej kapłanom Jezus
Chrystus, ukryty pod skromną
postacią chleba, jest obecny wśród
nas w świecie w najbardziej rze
czywisty i doskonały sposób, choć
w sposób dla nas niepojęty i nie
zrozumiały. Stąd też możemy po
słowach konsekracyjnych chleba
i wina zawołać z całym Kościołem:
Oto wielka tajemnica wiary! Tajem-

nica obecności Chrystusa, taje
mnica Jego dzieła zbawczego. W ta
kim momencie „wiarą ukorzyć
trzeba zm ysły i rozum swój, bo tu
już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus
m ój” .
I oto Pan jest obecny. Na ołtarzu,
w tabernakulum. Jest obecny w ser
cach ludzi przystępujących do
Stołu Pańskiego. Jest obecny i wte
dy, gdy śpieszy razem z kapłanem
do chorego, jako rękojmia zbawie
nia, życia wiecznego, bo „kto spo
żywa ten chleb, żyć będzie na
w ieki” (J 6, 58).
I właśnie ten Pan Eucharysty
czny kieruje zawsze do człowie
ka swoje zaproszenie, a szczegól
nie w tym uroczystym dniu, kie
dy to wychodzi oglądać nasze
miasta, wsie, ulice, domy: „P ój
dźcie do mnie wszyscy, którzy
strudzeni jesteście i uginacie
się pod ciężarem, a ja was po
krzepię” (Mt 11, 28). Jezus
pragnie, abyśmy się z Nim spo
tykali jak najczęściej.
W Eucharystii Jezus Chrystus
pozostaje wśród nas, na nasze
dni powszednie, które wypełnia

ją ogrom ną część naszego życia
i które najtrudniej jest przeży
wać. Pozostał dla nas, zmęczo
nych, utrudzonych, niekiedy
zniechęconych. On zawsze jest
przy nas, by nas wesprzeć
i wspomóc wielką nadzieją.
W zbawczych planach Euchary
stia ma być czymś niezbędnym
w życiu chrześcijańskim, tak
jak niezbędna jest woda i co
dzienny chleb, którym żyje czło
wiek w spokoju i radości, w sm ut
ku i umęczeniu. Eucharystia jest
takim właśnie pokarmem dla du
szy.
Często jednak uważamy, że
spotkanie z Jezusem Chrystusem
jest sensowne i celowe tylko
wtedy, gdy mamy spokojną głowę
i nerwy, kiedy samym sobie wy
dajemy się wystarczająco porząd
ni i przyzwoici. Tymczasem Chry
stus chce, byśmy przychodzili
do niego tacy, jacy jesteśmy,
całkowicie autentyczni, kiedy
właśnie nadprzyrodzona moc
i pokój Chrystusowy jest nam
najbardziej potrzebny. Tę myśl
wyraża modlitwa mszalnaz Mszy św.
na Boże Ciało: „Prosim y Ciebie,
Panie, użycz łaskawie pokoju,
który mistycznie wyraża ofiara
przez nas składana” .
Uroczystość Bożego Ciała jest
dniem, w którym oddajemy Bogu
cześć i chwałę. Ale tej chwały
nie można ograniczać jedynie
do słów, frazesów i sloganów,
do pięknych, melodyjnych pieśni,
czy ustrojonych ołtarzy. Ta
zewnętrzna oprawa jest koniecz
na i ma tylko sens wówczas, je
żeli wypływa z głębokiej wiary
i z naszego przywiązania do Je
zusa Chrystusa.
Bóg oczekuje od nas, abyśmy
oddali Mu chwałę swym życiem
i czynem opartym zawsze o wiarę
i miłość bliźniego.
Cześć uwielbienia, którą z ta
ką mocą manifestujemy wdniu Bo
żego Ciała, niech będzie też
i naszą prośbą do Pana Niebios.
Pamiętajmy — Bóg słucha czło
wieka. To tylko człowiek czasa
mi nie słucha, nie chce usły
szeć głosu Boga. Dlatego proś
my: „Słuchaj, Jezu, jak Cię bła
ga lud” .

Z życia Kościoła

54 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen

W niedzielę 25 kwietnia br. w polskokatolickiej katedrze
pw. Świętego Ducha w Warszawie byli więźniowie obozu
koncentracyjnego w Sachsenhausen obchodzili uroczyście
54 rocznicę wyzwolenia.
Przed rozpoczęciem Litu
rgii przybył do świątyni po
czet sztandarowy Klubu, któ
ry zajął miejsce w prezbite
rium. Po odśpiewaniu wielka
nocnego „widziałem wodę”
i pokropieniu, rozpoczęła się
Msza Święta. Ks. Marian Ma
dziar powitał wszystkich obec
nych w świątyni, z Preze
sem Klubu, panem mgr. Zdzisławawem Jasko na czele.
Złożył też najlepsze życze
nia zdrowia najstarszemu
członkowi Klubu, panu Ed
mundowi Koppie, który w bie
żącym roku kończy 93 lata.
Pan Kopp jest przewodniczą
cym Komisji Rewizyjnej Klu
bu i cieszy się dobrą kon
dycją — zarówno fizyczną,
jak i psychiczną.

Podczas Mszy św. uczest
nicy dziękowali Bogu za dar
ocalenia. W tej też intencji
przystąpili do Komunii świę
tej. Homilię do zgromadzo
nych w ygłosił ks. Marian
Madziar. Oto niektóre jej
fragmenty:
„Gromadzi nas przedziwna,
zbawcza Eucharystyczna Ofia
ra. Obok tej Ofiary Chrystu
sowej wspominamy dziś inną
ofiarę, którą 54 lata temu zło
żyli nasi rodacy w obozie kon
centracyjnym Sachsenhausen.
Dziś chcemy ze szczególnym
szacunkiem wspomnieć tych
Polaków, którzy w nieludzkich
warunkach obozu koncentra
cyjnego oddawali swoje życie
nie rezygnując z nadziei na
zwycięstwo, a także objąć

m odlitwą tych, którzy wów
czas ocaleli, choć dziś nie
ma ich już wśród nas. Składa
my też hołd tym wszystkim,
którzy żyją; jest ich już nie
wielu, bo czas płynie nieubła
ganie. To oni stanowią żywą
historię męczeństwa, ofiary
i nadziei tamtych okrutnych
lat. (...).
Jesteśmy świadomi wagi
i znaczenia składanego przez
Was świadectwa. To Wy zapłaciliście cenę niesprawiedli
wości i agresji, nienawiści
i upodlenia człowieka, więc
znacie ją najlepiej. Nowe po
kolenia, nie znające osobiś
cie okrucieństw wojny, nie
zawsze są skore do w słuchi
wania się w Waszą przesz
łość, chociaż to właśnie
ona m.in. zapewniła im dzi
siejsze spokojne życie w w ol
nej Ojczyźnie (...).
Dlatego dziś my składamy
ofiarę — za wszystkich więź
niów, słyszących na co dzień
płacz i dudnienie złowiesz
czych pociągów, umęczonych
pracą ponad ludzkie siły,
głodnych i zziębniętych, za
wszystkich niewinnie rozstrze
lanych i zamęczonych na
śmierć. Wy, byli więźniowie
Sachsenhausen, przekonaliś
cie się, jaką wartość przed
stawia życie — bo patrzyliście
codziennie na zaprzeczenie
tej wartości: na gniew, szał, na
poniżenie i upodlenie czło
wieka przez człowieka. God
ność można było mieć tylko
w sobie, w sercu — o ile star

czyło na to sił i wiary. Niezwy
kle trudne było w takim
miejscu zachowanie honoru
i wewnętrznej wolności, wiary
i nadziei (...).
W m odlitw ie jest źródło
naszego oparcia. Dziś jesteś
my tu razem, razem św iętu
jemy kolejną rocznicę wyzwo
lenia obozu modlitwą. Bóg
daje mądrość i oparcie wszyst
kim ludziom w chwilach dra
matycznych, trudnych. On
oświeca nasze serca i umysły,
kieruje nas do tego, byśmy
zachowywali pokój i dążyli
do niego. Taki kapitał może
my następnym pokoleniom
hojnie przekazywać jako ci,
którzy wierzą niezłomnie
w Bożą opatrzność i sprawie
dliwość (...).
Chrystus jest z nami, bo
zaufaliśm y Mu i chcemy Mu
służyć. On jest naszym Do
brym Pasterzem, dba o nas
i martwi się, gdy zbaczamy
z drogi wiodącej do Nie
go. (...) Powiedział Jezus:
„Przyszedłem po to, aby owce
miały życie i miały je w o bfi
tości” . Kto potrafi okazywać
serce, dawać i przyjmować
miłość — takie właśnie ży
cie „pełne obfitości” bę
dzie miał zapewnione przez
Pana. (...)".
Po jubileuszowej Mszy Świę
tej wszyscy członkowie Klubu
zrzeszającego byłych więź
niów obozu Sachsenhausen
spotkali się w podziemiach
katedry na symbolicznym po
częstunku.

Kościół — wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Jezusa
Chrystusa — posiada swoją, ustanowioną przez Pana, hierarchię, w któ
rej okreśiona została władza dana Apostołom, a sprawowana przez
ich następców, biskupów.

Apostołowie i ich następcy
T ermin apostolos (od apostello— po
syłam) oznacza osobę posłaną, która
spełnia posłannictwo osoby ważniejszej
od siebie. W Nowym Testamencie słowo
to występuje na określenie Dwunastu
(Ł k6 ,13), Pawła jako apostoła pogan
(Rz 11,13),Tymoteusza (1 Tes2,7) i Bar
naby (1 Kor9,6). Chrystus powołał Apo
stołów i przekazał im specjalne upraw
nienie, a więc ich urząd jest niepowta
rzalny. Bp U. Kury napisał: „Pojęcie
.Apostoł’ jest początkowo (nieokreślo
nym jednoznacznie co do swego pocho
dzenia) pojęciem ramowym, wypełniają
cym się treścią przez ciągłe historyczno-zbawcze działanie Chrystusa, przez
które (...) równocześnie stwarza On
w Apostołach swój Kościół. Najpierw
Chrystus powołuje Dwunastu na swoich
uczniów, którymi byli oni i później, jako
że status uczniów był trwałą podstawą
ich późniejszego Apostolatu” .
Bóg Wszechmogący postanowił, aby
Jego Słowo było przekazywane wszystkim
pokoleniom. Dlatego Jezus Chrystus
polecił Apostołom, aby Ewangelię —
którą On sam wypełnił— głosili wszyst
kim. „Idźcie więc i nauczajcie wszyst
kie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
jezachowywaćwszystko, co wam przykaza
łem” (Mt 28,19-20). Apostołowie, na wie
rze których Kościółzostałzałożony, „gło
sili słowo prawdy i rodzili Kościoły” —
jak pisał Augustyn.Aby to posłann ictwo
było w Kościelezachowywane, Apostołowiezostawili biskupów jako swoich na
stępców, „przekazując im swoje stano
wisko nauczycielskie” — pisał św. Ire
neusz, aby „słowo Boże rozszerzało się
i rozsławiało” (2 Tes 3, 1).
W Nowym Testamencie znajdujemy
świadectwo potwierdzające władzę
urzędu, który Chrystus powierzyłdwunastu Apostołom; Chrystus dokonałtego
go, podczas Ostatniej Wieczerzy, mówiąc:
„To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,
19; 1 Kor 11,24). Autorytet Apostołów
wywodzi się z faktu ukazania się Zmar
twychwstałego Jezusa (1 Kor 9, ^.A p o 
stołami sąci, którzy widzieli Zmartwych
wstałego Jezusa Ch rystusa. Apostołowie
otrzymali władzę związywania i rozwią
zywania (Mt 18,18), władzę głoszenia
Ewangelii na całym świecie (Mt 28,19-20;
Mk 16, 15) i odpuszczania grzechów
(J 20,22-23). Jest to władza nadprzyro
dzona, a więc uznawana przez tych, któ
rzy wierzą w Objawienie, zawarte w No
wym Testamencie i Tradycji Kościoła.
W Nowym Testamencie czytamy o Ko
ściele apostolskim, ale przede wszyst

kim o Kościele Pawłowym. Teksty te sta
nowią najlepsze źródło poznania posłu
gi w Kościele apostolskim.
Podstawy urzędu posługiwania zo
stały założone przez powołanie Dwu
nastu, którzy po Zmartwychwstaniu Je
zusa stali sięświadkami wysłanymi, aby
głosić Ewangelięzbawienia, „pomocni
kami BogadlabudowaniaJegoświątyni” (1 K or3,9). Udzielony przezChrystusa urząd jest diakonią, czyli służbą
(zob. Dz 1,17,25; 21,19; Rz 11,13; 1 Tm
1,12). Wszyscy, którzy pełnią urzędy
w Kościele, winni naśladować Chrystu
sa, służyć ludowi i być gotowi — podob
nie jaka Pasterz — oddać za Niego swe
życie (zob. J 10).
Urząd nauczycielski powstał wtedy,
gdy Jezus Chrystus „przywołałdo sie
bie tych, których sam chciał, a oni przyszlidoNiego. I ustanowił Dwunastu, aby
Mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich
na głoszenie nauki” (Mk3,13-15). Swoim
Apostołom nakazałskładanie ofiary sa
kramentalnej, która przynosi pojednanie:
„To jest Ciało moje, które za was będzie
wydane; to czyńcie na moją pamiątkę”
(Łk22,19). Dał im też władzę uwalnia
nia Iudzi od g rzęchów mocą Ducha Świę
tego: „Weźmijcie Ducha Świętego, któ
rym odpuścicie grzęchy, są im odpuszczo
ne” (J 20,22-23). Jezus Chrystus udzieliłim więc uczestnictwa wswoim Kapłań
stwie; stworzył hierarchiczną struktu
rę wład zy d Ia usta nowi o neg o p rzez s iebie Kościoła. Zmartwychwstały Jezus
powierzył Apostołom mandat misyjny:
„Idąc na cały świat nauczajcie wszyst
kie narody (...), a oto Ja jestem z wa
mi po wszystkie dni aż do skończenia
świata” (Mt28,19-20). Mająoni nauczać
to, co Bóg wciągu wieków objawił dla
naszego zbawienia, a co zostało zapisa
ne na kartach Pisma Świętego.
Nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanowił
dwunastu Apostołów i posłał ich, aby
głosili Królestwo Boże. Apostołowie gło
sili Ewangelię, która jest „mocą Bożą ku
zbawieniu dla każdego wierzącego, naj
pierw dla Żyda, potem dla Greka”
(Rz 1, 16). W ten sposób krzewili
oni Kościół aż do skończenia świata
(por. Mt 28,20). Posłannictwo Aposto
łów zostało potwierdzone w dniu Zielo
nych Świąt (por. Dz2,1 -1 -36).zgodnie
zobietnicąZbawiciela: „gdy Duch Świę
ty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc
i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi” (Dz 1, 8). Apostołowie
zostali obdarzeni władzą przez Syna Bo
żego: „Kto was słucha, Mniesłucha, kto

wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,16;
zob. J 13,20). BpU. Kurypisał:„To,co
oni głoszą i czynią w Jego imieniu, nale
ży mówić i czynić tak, jakby to robił sam
uwielbiony Pan, którego pełnomocnymi
przedstawicielam i są on i po wsze czasy
i dla wszystkich narodów. Zmartwych
wstały Pan—przez zesłanie Ducha Świę
tego, objawiającego się w Zielone Świę
ta— wyposażył Apostołów naten urząd
w ,łaskę urzędu’, która była im potrzeb
na jako pasterzom Kościoła” .
Apostołowie działają kolegialnie:
wspólnie wybierają apostoła Macieja
na miejsce Judasza (Dz 1,24-26), doko
nują wyboru diakonów (Dz6,1-7), wy
syłają do Samarii Piotra i Jana, aby
udzielili nowo ochrzczonym Ducha
Świętego (Dz 8,14-15). Bp. U. Kurypi
sał: „Oprócz Apostołów w sensie jed
nostkowym (krąg Dwunastu i Paweł),
zgodnie ze świadectwem NowegoTestamentu, byli też apostołowie w szer
szym znaczeniu (Dz 14,4; 1 Kor 12,28;
1 Kor 15,7; Rz 16,7). Byli to misjonarze,
którzy wprawdzie nie zostali, jak naocz
ni świadkowie, bezpośrednio upoważ
nieni przez Zmartwychwstałego, jed
nak na podstawie ogólnego, użyczonego
im przez Boga powołania—nawzór Chry
stusa, który w H br3,1 nazywanyjestpo
prostu Apostołem—głosili spontanicznie
Ewangelię”. „Wy przeto jesteście Ciałem
Chrystusa i poszczególnymi członkami.
I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód
apostołów, po wtóre proroków, potrzecie
nauczycieli, a następnie tych, co mają
darczynieniacudów, wspierania pomocą,
rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi
języ kam i. Czyż wszyscy są apostołam i?
Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy
są nauczycielami? Czy wszyscy mają
darczynieniacudów? Czy wszyscy posiadająłaskę uzdrawiania? Czy wszyscy
przemawiająjęzykami? Czywszyscy potra
fią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się
o większe dary: a ja wam wskażę d rogę
jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12,27-31).
Współczesna teologia chrześcijańska
niemal jednogłośnie powiada, że urząd
w Kościele pierwszych wieków kształto
wał się stopniowo, a swoje źródła ma
w pełnomocnictwie Jezusa Chrystusa.
W celu posługiwania w Kościele
Chrystus ustanowił apostołów, proro
ków, ewangelistów, pasterzy i nauczy
cieli (Ef 4,11-13; Rz12,6-8), natomiast
w listach do Tymoteusza zostało pod
kreślone znaczenie charyzmatu, wyni
kające z nałożenia rąk Apostoła (1 Tm
4, 14; 2 Tm 1, 6).
Bp Urs Kury wskazuje na to, że osta
teczna decyzja Kościoła, akceptująca
trzystopniowy urząd apostolski, za
padła około roku 200 w analogiczny
sposób i w podobnym znaczeniu, jak
decyzja dotycząca kanonu Nowego
Testamentu. W obu przypadkach
Kościół, przez podjęcie decyzji opo
wiadającej się za jedną z sugerowa
nych możliwości, przyjął poznaną
przez wiarę decyzję Boga.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie

„Bóg zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem,
a On będzie Bogiem z nimi”
(Ap 21,3)

Wtym roku modlitwyojedność chrze
ścijan w Lublinie rozpoczęły się
Mszą św., w parafii polskokatolickiej
pw. Matki Bożej Wniebowziętej. W dniu
18styczniabr.,ogodz. 18 do naszego
kościoła przybyli wierni i duchowień
stwo różnych Kościołów. Autokefalicz
ny Kościół Prawosławny w Polsce re
prezentował ks. kanclerz Andrzej Łoś,
Kościół Ewangelicko-Augsburski —
ks. Roman Pracki, Starokatolicki Ko
ściół Mariawitów — ks. Józef Zaborek,
Kościół Zielonoświątkowy — pastor
Marek Wółkiewicz, Kościół Rzymsko
katolicki — ks. prof. Leonard Górka
i ks. prof. Stanisław Koza z Instytutu
Ekumenicznego KUL; władze państwo
we — Józef Różański, dyrektor Wydzia
łu do Spraw Obywatelskich.
Słowo Boże wygłosiła mgr Ewa Dą
browa z Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej, parafianka parafii kate
dralnej w Warszawie.
„(...) Czego dziś wymaga od nas pro
ces ekumeniczny? Odpowiedź jest
dość prosta. Ekumenia żąda od nas
umiejętności stawiania siebie na dru
gim miejscu i rozumieniu inności. Nie
jest to łatwe. Często bowiem ta umie
jętność pozostaje martwą literą. W dzia
łalność na rzecz jedności Kościołów
włącza się bowiem jedynie wąskie gro
no osób. Większość z nas traktuje tę
sprawę jako coś przypadkowego i przy
pomina sobie o jedności Kościołów
w ten styczniowy tydzień.
(...) Ekumeniczny proces akceptowania
i nności to nie próba zawład nięcia, pod
dania sobie innych, ale dążenie, by zro
dziła się przyjaźń, to próba stworzenia
„więzów przyjaźni” i wzajemnego „po
trzebowania się” . Oznacza również dą
żenie do stania się, w tej bogatej róż
norodności, jednością. Jednością
w Duchu Świętym, jednością, o której
Bóg mówi j uż na kartach Starego Testa
mentu. U proroka Jeremiasza czytamy:
„Wszyscy od najmniejszego do naj
większego poznają mnie” (21, 34).
Przez usta proroka Izajasza Bóg tak
mówi: „Jajestem pierwszy i Jajestem
ostatni, i nie ma poza mną Boga” (44,6).
To Bóg pragnie odnowić wspólnotowe
go ducha między ludźmi, aby tworzyli
jedność. W Księdze Ezechiela mówi On:
„Wy będziecie moim ludem, a ja będę
waszym Bogiem” (36, 28).
W rzeczywistości na drodze do jed
ności jest wiele przeszkód i trudności.
W szybkim pojednaniu przeszkadza

smutne dziedzictwo przeszłości,
zwłaszcza z okresu powstawania po
działów i ostrej polemiki, a nieraz na
wet walki. Uprzedzenia wyniesione z hi
storii, f ałszywy Iub j ed nost ro nny ob raz
innych wspólnot chrześcijańskich tkwi
mocnownaszej świadomości. Ponadto
nasze ludzkie ambicje wyznaniowe nie
pozwalają nam spojrzeć bezstronnie na
własne i na inne wyznania chrześcijań
skie. Często słyszymy opinie: „Mój
Kościół jest najlepszy i dlatego nie
potrzebujemy rozmawiać z wyznawcami
innych Kościołów. Nie interesują mnie
inne Kościoły”. Niepokojem przejmuje
fakt, że i dziś powstają w chrześcijań
stwie nowe podziały i sekty, zachodzą
wydarzenia utrudniającedrogędo pojed
nania, jak na przykład wprowadzenie
kaptaństwakobietweWspólnocieAnglikań
skiej. Kapłaństwa, które nie może być
przyjęte przez Kościół Rzymskokatolic
ki, Prawosławny i Kościoły Wschodnie.
Długa jest także droga usuwania różnic
w wierze i ustroju Kościoła w dialogu
ekumenicznym między Kościołami. (...).
Pam iętaj my, że w naszych dążeń iach
nie jesteśmy osamotnieni, lecz wspie
rani przez Chrystusa. Wszyscy bowiem
jesteśmy w Nim złączeni przez
chrzest św. i wiarę, wszyscy otrzyma
liśmy łaskę dzieci Bożych, wszyscy
uczestn iczymy w zadatku Jego chwały,
abyśmy „byli jedno na wzór jedności
Trójcy Świętej” (J 17, 21-22). Nade
wszystko posiadamy Ducha Świętego,
który jest sprawcą jedności. Módlmy
się zatem o wierność wezwaniu Chry
stusowemu i uległość dla natchnień
Ducha Świętego, byśmy w życiu na
szym ukazywali wspólne, chrześcijań
skie dziedzictwo. Prośmy o umocnienie
nas w budowaniu prawdziwej jedności
w Duchu Świętym na całym świecie.
W tym styczniowym okresie, ale rów
nież na co dzień uczmy sięsiebie na
wzajem w całej rodzinie chrześcijań
skiej. Amen” .
Po Słowie Bożym herold miasta
Lublina Władysław Grzyb poinformo
wał, że Ks. Infułat został odznaczony
przez Wojewodę Lubelskiego — Krzy
sztofa Michalskiego — Medalem w uz
naniu zasług wniesionych w rozwój
województwa lubelskiego. Medal wrę
czył, w imieniu Wojewody, dyrektor
Wydziału do Spraw Obywatelskich —
pan Józef Różański. W trakcie wrę
czania trębacz miasta Lublina Onufry
Koszarny zagrał na trąbce hejnał.

Podczas Komunii św. sopranistka na
leżąca do chóru „Fermata” śpiewała
kolędy.
Po Mszy św. Ks. I nfułat otrzymał od
wiernych wiązanki kwiatów. Duchowień
stwo i osoby im towarzyszące przeszli
na plebanię, gdzie odbyła się agapa.

★

★

★

W ramach Tygodnia Modlitwo Jed
ność Chrześcijan, w dniu 23 stycz
nia br., została odprawiona Mszaśw.,
w kościele akademickim KUL. Sło
wo Boże — na zaproszenie władz
instytutu Ekumenicznego KUL — wy
głosił ks. infułat Bogusław Wołyński.
„Królestwo moje nie jest z tego
świata” — tak mówił Jezus przed 2 ty
siącami lat. Ponieważ jest Synem Bo
żym, tak mówi dzisiaj do nas, tu zgro
madzonych, w tym kościele akade
mickim, i tak będzie mówił do wszyst
kich aż do końca świata. Ponieważ
przez chrzest święty zostaliśmy
włączeni do Jego Królestwa, jesteśmy
dziećmi Bożymi, jesteśmy apostoła
mi, Jego uczniami. Uczestniczymy
w modłach o jedność chrześcijan.
Stajemy dzisiaj przed Wielką Tajem
nicą. Tajemnicą założenia przez
Chrystusa Kościoła. Tajemnicą, że
On jest jego Głową. Jakże często
o tym zapominamy.
Napisałem kiedyś wiersz pt. „No
gi” :
Setki
miliony
miliardy
szły wiekami Drogą
którą jest Jezus
ale i innymi
Idźcie
szto wiekami
a będziecie mieli Życie
I szli
zdrowymi i obolałymi
Ból przerywał nawet sen nocy
Nadzieją
były przebite gwoździami
Idźcie
nie stójcie
nie drepczcie w miejscu
bo nie wejdziecie
do Królestwa Bożego

cd. na str. 12

cd. ze str. 11
Nie wolno nam dzisiaj dreptać
w miejscu, bo nie wejdziemy do Kró
lestwa Bożego. Uczestniczyłem przed
dwoma miesiącami wspotkaniu eku
menicznym na KUL. Była na nim du
ża grupa młodych luteran z Niemiec,
studenci miejscowi, duchowieństwo.
Ks. prof. Celestyn Napiórkowski
przedstawił rozmowy komisji luterańsko-rzymskokatolickiej na temat
usprawiedliwienia. Stwierdzono, że
usprawiedliwienie jest łaską Bożą,
ale potrzebny też jest udział człowieka.
Ten udział też jest łaską Bożą. Żeby
stwierdzić, to jedno zdanie, komisja
potrzebowała 30 lat. Wtedy wstałem
i powiedziałem, że ja już drugiego zda
nia nie doczekam. Czyż nie jest to
dreptanie w miejscu? (...).
Często słyszymy też, że jedność
chrześcijan nastąpi w czasie, który Bóg
uzna za stosowny i będzie taka, jaką
Bóg uzna za stosowną. Czyż takie
stwierdzenie nie jest prowokacją wo
bec Boga, Bóg za nas załatwi wiele
spraw. Nie śpieszmy się. To nic, że
jest modlitwa Arcykapłańska, w któ
rej Chrystus prosi, woła: „Aby wszyscy
byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie,
a Ja w Tobie, aby i oni w nas jedno
byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie
posłałeś” .
Świat do dnia dzisiejszego nie może
uwierzyć, bo my nie wierzymy w tę
modlitwę. Dalej Chrystus prosi, woła:
„Ja za nimi proszę, nie za światem
proszę, lecz za tymi, których mi da
łeś, ponieważ oni są tw oi” . Dalej pro
si, woła. „A nie tylko za nimi proszę,
ale i za tymi, którzy przez ich słowo
uwierzą we mnie” .
Chrystus prosi za wszystkimi ludźmi
wszystkich czasów. A jak wielka odpo
wiedzialność spada na nas: „którzy
przez ich słowo uwierzą we mnie”? Ja
kie my mamy dzisiaj słowo, postawę?
Czy przez nas ludzie mogą uwierzyć
w Chrystusa?

Słowo Boże głosi Ewa Dąbrowa (ChAT, Warszawa)

Od lewej: Józef Różański, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
ks. prof. Stanisław Koza, ks. prof. Leonard Górka (KUL, Lublin)

„Aby wszyscy byli jedno”
prosiłeś
przed śmiercią
w dalekiej Palestynie
prosisz
przez wieki
każde dzisiaj serce
kochamy swoje Kościoły
kochamy swoje zwyczaje
kochamy siebie, Chryste,
kochamy
I dlatego nie możemy
być jedno!
Pan Józef Różański wręcza Odznaczonemu medal

Jeżeli więcej czcimy nasz Kościół
niż Chrystusa, jeżeli więcej cenimy na
Chrystus
mówił
do
Boga
sze zwyczaje niż Chrystusa, i jeżeli wię | Ojca: „Nie są ze świata, jak i Ja
nie jestem ze świata” . Jeżeli je
cej cenimy siebie niż Chrystusa, je
steśmy uczniami Chrystusa, to nie
steśmy z tego świata i nie mamy nic
jesteśmy z tego świata, musimy
wspólnego z Chrystusem.

mieć inne spojrzenie i inne normy
życia (...).
A Ty, Bracie i Siostro, czy boisz
się Boga i sprawiedliwie postępu
jesz?

A może jesteś zadowolony zeswojego
życia religijnego?
Dopóki będziesz zadowolony ze swo
jego życia religijnego — nie będziesz
twórczy, nie pogłębisz swego ducha.
Zamknieszsięwswoim Kościele, stwo
rzysz getto, a ekumenizm będziesz pi
sał przez „u” zamknięte. Smutek jedne
go Kościoła musi być smutkiem pozo
stałych Kościołów, radość jednego Ko
ścioła — radością innych.
A teraz trochę wiadomości ku pokrze
pieniu serc:
15.11.1992 roku na „Nabożeństwie Go
jenia” w USA, które odbyło się w naszej
kated rze św. Stan isława w Scranton,wymazano ekskomunikę, rzuconą na
ks. Franciszka Hodura, późniejszego
biskupa, twórcę polskiej i katolickiej
drogi do Boga w USA, Kanadzie i Polsce.
Wtedy to padły znamienne Słowa
Biskupów Amerykańskich z Kościoła
Rzymskokatolickiego:
„Jako rzymskokatoliccy Biskupi
i zaangażowani w dialogu z Biskupami
Polsko-Narodowo Katolickimi, chcemy
wyciągnąć rękę z przyjaźnią i chrze
ścijańską miłością do duchowieństwa
i wiernych Polskiego Narodowego Ka
tolickiego Kościoła. Głęboko żałujemy
tych wszystkich czasów, w których wo
bec naszych braci i sióstr w Panu byliś
my niewrażliwi i zawiniliśmy w jakikol
wiek sposób. Obiecujemy, że uczynimy
wszystko, co w naszej mocy, aby te dni
już nigdy nie powróciły. W tym samym
duchu, który natchnął Papieża Paw
ła VI i Patriarchę Athenagorasa do bra
terskiego uścisku na Górze Oliwnej
w1964 roku, pragniemy wymazaćz pamię
ci i puścić w niepamięć zarzuty z eks
komuniki, które stały się przeszkodą
do zbliżenia w przeszłości. Chcemy
objąć Biskupów, Kapłanów i wiernych
Polskiego Narodowego Katolickiego
Kościoła. Mamy nadzieję i modlimy się,
abyśmy mogli odłożyć na bok wszystkie
aspekty polemiczne, niezgodności i nie
zrozumienia dzielące nas w minionych
dniach. Mocno bolejemy nad tamtym
smutnym rozwojem wypadków i wzajem
ną wrogością, która w efekcie doprowa
dziła do zerwania jedności eklezjalnej” .
Biskupi amerykańscy Polskiego
Narodowego Katolickiego Kościo
ła oświadczyli: „Narodziny Polskiego
Narodowego Kościoła Katolickiego
nie były spowodowane różnicami
w wierze, ale raczej związane były z administrowaniem dobrami parafii. Na
rodziny te były szczególnie bolesne,
gdyż powodowały podział rodzin i przy
jaciół. Obraźliwe pomówienia były roz
powszechniane po obu stronach zwal
czających się grup. Mimo, że to złozeczenia były bolesne, to przyjmuje
my, że każda ze stron działała w dobrej
wierze i była przekonana, że wypełnia
wolę Bożą” .
W Polscedialog ekumeniczny mię
dzy naszymi Kościołami rozpocząłsię
10 lutego 1998 r. Odbyły się już

4 rozmowy. Komunikat amerykański
z 1997 roku mówi:
„Istotą dążeń nie jest powrót lub
podporządkowanie, lecz wzajemne uz
nanie się jako siostrzanych kościołów
w pełnej komunii, zjednoczenie w tej
samej wierze i sakramentach przy cał
kowitym respektowaniu własnej toż
samości” .
Parafia lubelska od 1987 r. wydaje
medale ukazujące życie parafii i Ko
ścioła. Do 1998 r. wydano 10 medali,
któreznajdująsięw Muzeum Lubelskim
naZamku i w Muzeum Sztuki Medalier
skiej we Wrocławiu. W ubiegłym roku
wydaliśmy, z racji 100 rocznicy rzuce

nia ekskomuniki, medal X — zatytuło
wany „Ekskomunika (1898) — Wymazanieekskomuniki (1992)” . Medal ten
został ofiarowany Jego Świątobliwości
Papieżowi Janowi Pawłowi II na ręce
Nuncjusza Apostolskiego, ks. arcy
biskupa Józefa Kowalczyka, przez
delegację parafii w dniu 23 listopada
1998 roku. Dołączony oprawiony
tekst stwierdza między innymi: Prze
kazując ten Medal mamy głęboką świa
domość, że bez osobistego zaanga
żowania się Jego Świątobliwości nie
byłoby dialogu między naszymi Ko-

cd. na str. 16

Ks. Inf. Bogusław Wołyński głosi Słowo Boże w kościeie akademickim KUL

Podczas Mszy św. Instytutowi Ekumenicznemu, na ręce ks. prof. dr. hab. Wacława
Hryniewicza, Ks. Inf. wręczył medal „Ekskomunika (1898) — Wymazanie eksko
muniki (1992)” . Jest to dziesiąty medal parafialny. Awers przedstawia ks. Franciszka
Hodura, zaś rewers — Papieża Jana Pawła II, dzięki któremu nastąpiło w 1992 r.
„Nabożeństwo Gojenia” i wymazanie ekskomuniki

STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
Informator dla kandydatów na rok akademicki 1999/2000
Jak co roku przerd młodzieżą staje
problem, jakie wybrać studia i uczel
nie. Proponujemy studia w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej.
Chrześcijańska
Akademia
Teologiczna
jest
państwową,
ekumeniczną
wyższą
szkołą teologiczną. Uczelnia kształci stu
dentów w zakresie nauk teologicznych
i pedagogicznych, przygotowując pracow
ników duchownych i świeckich dla Kościo
łów chrześcijańskich w Polsce, a także
dla administracji państwowej i samorzą
dowej oraz innych instytucji, w szcze
gólności
oświatowych
i opiekuńczych.
ChAT prowadzi również działalność nau
kowo-badawczą oraz przygotowuje kandy
datów do tego charakteru pracy. Aka
demia jest jedyną w Europie uczelnią
teologiczną, która skupia studentów z tak
wielu różnych Kościołów. Ekumeniczny
charakter ChAT decyduje o tym, że
uczelnia realizuje swoje zadania w opar
ciu o zasadę równouprawnienia, posza
nowania wartości duchowych wszystkich
wyznań, kultur i tradycji oraz w poczu
ciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i oby
watelskiej.
O przyjęcie na studia w ChAT mo
gą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół
średnich (świeccy i duchowni). Studen
ci otrzymują, tak jak na innych uczel
niach, stypendium państwowe.
ChAT, jako uczelnia jednowydziałowa,
obok studiów teologicznych oferuje zawo
dowe studia licencjackie z pedagogiki
w zakresie pracy socjalnej oraz pedago
giki szkolnej i korekcyjnej. We wszyst
kich przypadkach można wybrać stacjo
narną (dzienną) lub zaoczną form ę stu
diów (studia zaoczne są płatne). Ponad
to, tylko w form ie stacjonarnej, wprowa
dza się od najbliższego roku akademic
kiego 2-letnie uzupełniające studia magi
sterskie w zakresie pedagogiki religijnej
i etyki.

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIE
RUNKU TEOLOGIA W ZAKRESIE
TEOLOGII EWANGELICKIEJ, PRA
WOSŁAWNEJ I STAROKATOLIC
KIEJ
Studia trwają pięć lata (10 semestrów).
Istnieją, zgodnie ze specyfiką wyznanio
wą, trzy sekcje: ewangelicka (protestanc
ka), starokatolicka i prawosławna. Absol
wenci otrzym ują ty tu ł magistra — odpo
wiednio w zakresie teologii ewangelickiej,
starokatolickiej lub prawosławnej. Studia
przygotowują do szeroko pojętej pracy
duszpasterskiej w Kościołach chrześcijań
skich. Blok zajęć pedagogicznych, który
jest integralną częścią studiów, umożliwia
zdobycie kwalifikacji nauczycielskich w za
kresie nauczania religii.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE PRACY
SOCJALNEJ
Studia trwają trzy lata (6 semestrów).
A bsolw enci otrzym ują ty tu ł zawodowy
licencjata w zakresie pracy socjalnej,
który daje równoprawne kwalifikacje z ab
solwentami uczelni świeckich, tj. um ożli
wia m.in. pracę w placówkach socjal
nych i opiekuńczych, a także w admi
nistracji samorządowej i państwowej. Stu
dia te mogą być interesujące m.in. dla kan
dydatów zajmujących się pracą diakonijną, pracą z ludźmi starszymi i niepełno
sprawnymi, poradnictwem pastoralnym itp.
Struktura studiów jest pomyślana pod
kątem praktycznego prowadzenia pracy
socjalnej i zarządzania placówkami socjal
nymi.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I KO
REKCYJNEJ
Studia trwają trzy lata (6 semestrów).
A bsolw enci otrzym ują ty tu ł zawodowy
licencjata w zakresie pedagogiki szkol
nej i korekcyjnej, który daje równopraw
ne kwalifikacje z absolwentami uczelni
świeckich, tj. umożliwia pracę zarówno
w kościelnych jak i świeckich instytuc
jach edukacyjnych.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGI
STERSKIE W ZAKRESIE PEDA
GOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI
Studia trwają cztery lata (cztery semes
try). Przeznaczone są w pierwszym rzę
dzie dla absolwentów Wyższych Studiów
Zawodowych ChAT oraz Wyższych Semi
nariów Teologicznych (z uprawnieniami
licencjackim i) Kościołów tradycji prawosław
nej, starokatolickiej i protestanckiej. Istnie
ją tylko w formie stacjonarnej.

TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA
Na studia teologiczne (w trybie zaocz
nym, jak i stacjonarnym ) obow iązują
identyczne zasady przyjęć. Podstawą do
przyjęcia na studia są pozytywne w yni
ki egzaminów wstępnych. Egzaminy obejmu
ją:
— literaturę polską (pisemny),
— język obcy (pisemny, test),
— rozmowę kwalifikacyjną w zakre
sie elementów literatury polskiej, hi
storii Polski i powszechnej oraz wie
dzy konfesyjnej.

Podstawą przyjęć na licencjackie studia
zawodowe jest rozmowa kwalifikacyjna,
oparta na znajomości wcześniej podanych
lektur. Jej zadaniem jest określenie pre
dyspozycji kandydata do tego typu stu
diów oraz ogólna ocena przygotowania
intelektualnego. W szczególności ocenie
podlega ogólne przygotowanie humanistycz
ne, orientacja w zagadnieniach organiza
cyjnych i prawnych związanych z kierun
kiem studiów oraz wiedza konfesyjna.
Podstawą przyjęć na 2-letnie uzupełnia
jące studia magisterskie w zakresie pe
dagogiki religijnej i etyki jest dyplom
licencjacki.
Kandydaci na studia teologiczne i wyż
sze studia zawodowe w roku akademic
kim 1999/2000 składają dokum enty do
21 czerwca 1999 r. Natomiast dla kan
dydatów na 2-letnie uzupełniające studia
magisterskie termin składania dokumentów
upływa 24 września 1999 r.
Egzaminy wstępne na studia magisterskie
na kierunku teologia odbędą się 1 i 2 lipca,
natomiast rozmowa kwalifikacyjna na wyż
sze studia zawodowe (licencjackie) — 1 lip
ca. Wszyscy kandydaci zobowiązani są
do złożenia standardowych dokumentów
(podanie-kwestionariusz kandydata o przy
jęcie na studia, świadectwo dojrzałości,
wypis z dowodu osobistego i książeczki
wojskowej lub kserokopia stron z adno
tacjami, orzeczenie lekarskie dotyczące
kształcenia i zawodu). Kandydaci na 5-letnie studia magisterskie na kierunku teolo
gia muszą przedstawić ponadto pismo po
lecające ze swojego Kościoła. Opłatę egza
minacyjną (manipulacyjną w przypadku przy
jęć bez egzaminów wstępnych) ustala się
na 50 zł.
Rekrutacja jesienna — według powyższych
zasad i w miarę wolnych miejsc — odbędzie
się 13 i 14 września 1999 r.
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Z życia Kościoła

Rekolekcje wielkopostne — Kotłów
W dniach 17, 18 i 19 marca br. w parafii polskokatolickiej w Kotłowie zostały przeprowadzone
rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
naszej społeczności. W tych dniach w dolnej kaplicy
kościoła w Kotłowie zgromadziła się znaczna część
naszych parafian w wieku 13-18 lat. Rekolekcje
prowadził ks. proboszcz Zdzisław Jankowski.
W każdym dniu na naukach rekolekcyjnych groma
dziła się ponad 220-osobowa grupa dzieci i mło
dzieży. Rekolekcje zakończyła spowiedź i uroczyste
przystąpienie do Stołu Pańskiego, dokładnie
w dzień parafialnego święta św. Józefa.
Tegoroczne rekolekcje należy zaliczyć do uda
nych. Potwierdziły one fakt przywiązania dzieci
i młodzieży do parafialnej wspólnoty, ukształtowanego
na lekcjach katechezy. Cykl pracy katechetycznej
w parafii w Kotłowie, ze względu na jej sposób
realizacji, jest dość nietypowy. Międzyszkolny
Punkt Katechetyczny, zarejestrowany przy parafii
i podporządkowany dyrektorowi szkoły podstawo
wej w Strzyżewie, gromadzi dzieci szkół podstawo
wych oraz absolwentów tych szkół z miejscowości:
Kotłów, Biskupice Zabaryczne, Przygodziczki,
Chynowa, Mikstat i Strzyżew. Zajęcia odbywają się
jedynie w Szkole Podstawowej w Strzyżewie, której
dyrektorem jest pan mgr Jacek Nentwich. Kieruje
on całością prac katechetycznych od strony
organizacyjnej, a współpraca z nim układa się
wzorowo. Podobnie bez zastrzeżeń współpracuje
z nami pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Bisku
picach Zabarycznych, chociaż ta grupa dzieci i mło
dzieży — ze względów organizacyjnych — pobiera
naukę religii w sali katechetycznej na plebanii
w Kotłowie. Tak w jednej, jak i w drugiej szkole
stanowimy większość wyznaniową, co w znacznym
stopniu ułatwia nam pracę.
Wprowadzana reforma szkolnictwa ten stan
rzeczy trochę skomplikuje, trzeba będzie zabezpie
czyć kadrowo gimnazja w Mikstacie i Sieroszewi
cach. Mamy jednak nadzieję, żez pomocą Bożą i ży
czliwych osób sprostamy nowemu wyzwaniu, tym
bardziej, że do pracy dopinguje nas 321-osobowa
grupa dzieci i młodzieży, czekająca na spotkania
z Bogiem na lekcjach katechezy.
Do spotkania na przyszłorocznych rekolek
cjach!

Ks. Mikołaj Skłodowski
cd. ze str. 13
ściołami w USA i w Polsce oraz
„Nabożeństwa Gojenia” w 1992 roku.
Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że
jako siostrzane Kościoły spotkamy się
przy wspólnym Stole Eucharystycznym” .
31 maja 1997 roku, we Wrocławiu,
podczas46 Kongresu Eucharystyczne
go Papież Jan Paweł II wołał:
„Tu, na tym miejscu, pragnę powie
dzieć, nie wystarczy tolerancja! Nie
wystarcza wzajemna akceptacja. Jezus
Chrystus, Ten, który jest i który
przychodzi, oczekuje od nas czytelne
go znaku jedności, oczekuje wspólne
go świadectwa” .

Widok ogólny dolnego kościoła w czasie rekolekcji,
w centrum — ks. Z. Jankowski, tegoroczny rekolekcjonista

Na nauki rekolekcyjne przybyła do dolnego kościoła
ok. 220-osobowa grupa dzieci i młodzieży

A więc tolerancję, akceptację ma
my już za sobą. Muszą zjawić się czy
telne znaki jedności, wspólne świa
dectwo. Stajemy u progu nowego, III Ty
siąclecia. Każdy z Kościołów powinien
zrobić rachunek sumienia. Wszyscy wier
ni powinni uklęknąć i bić się w pier
si, mówiąc: moja wina, ale wina także
moich ojców, dziadków. Panie wybacz!
I nowym sercem, nowym spojrzeniem
trzeba ogarnąć Braci i Siostry idące
do tego samego Boga, choć różnymi
drogami.
Kiedy stanę przed Bogiem, będęzdziwiony, że aż tylu jest, będę zdziwiony,
że aż tylu nie ma.
Będę zdziwiony, że ja jestem.

Kościoły

Różne są —
murowane,
drewniane,
betonowe
wewnątrz
bogate i skromne
duże, ogromne
i malutkie
ale
najważniejsze —
żeby były
Betlejemskie
Życzę Wam wszystkim, Braciom i
Siostrom, a także sobie, żebyście byli
w kościołach betlejemskich. Amen” .

