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„A kto jest moim bliźnim"
Ewangelia św. Łukasza (10, 23-37)
zachęca nas do m iłości bliźniego
i pomaga nam odpowiedzieć na py
tanie, kto jest naszym bliźnim ?
„A oto powstał jakiś uczony w Prawie
i wystawiając Go na próbę, zapytał:
Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne? Jezus mu
odpowiedział: Co jest napisane
w Prawie? Jak czytasz? On rzekł:
B ę d z is z m iłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem: a swego bliźniego
jak siebie samego. Jezus rzekł do
niego: Dobrześ odpowiedział. To
czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc
się usprawiedliwić, zapytał Jezusa:
A kto jest moim bliźnim ?” (Łk 10,
25-29).
Ten tekst porusza bardzo ważne
sprawy; od zachowania przykazania
m iłości bliźniego zależy życie wiecz
ne, a nawet życie w ogóle. „To czyń,
a będziesz żył” . Życie wieczne jest
nagrodą za m iłość. Jezus powiada,
że będziemy sądzeni z m iary naszej
m iłości. „W tedy odezwie się Król do
tych po prawej stronie: Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygoto
wane wam od założenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi
pić (...). Wszystko, co uczyniliś
cie jednem u z tych braci m oich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 34-40). W tym kontekście
lepiej rozumiemy słowa św. Pawła,
który uczył: „G dybym m ów ił języka
mi ludzi i aniołów, a m iłości bym nie
miał, stałbym się jak miedź brzęczą
ca albo cym bał brzmiący (...). Tak
więc trwają wiara, nadzieja, m iłość —

NASZA OKŁADKA:
Archiwalna okładka 1 numeru
„Rodziny” z 10. VII.1960 r.
„Chciałbym bardzo, aby RODZINA
nie była tylko jeszcze jednym nowym
czasopismem — pisał w swoim Sło wie
Wstępnym Bp Maksymilian Rode,
ówczesny dyrektor Wydawnictwa Lite
ratury Religijnej, z inicjatywy którego
powstałten nowy tygodnik katolicki —
pragnę, by była czasopismem, które
wypełni rzeczywistą lukę w naszym
czasopiśmiennictwie” .

te trzy: z nich zaś największa jest
m iłość” (1 Kor 13, 1-13). Kto ma
m iłość, ten ma wszystko; jest zba
wiony. Kto nie ma miłości, już za życia
nosi w sobie piekło. Ta nauka Jezu
sa, do której często powracamy na
łamach naszego miesięcznika, jest
nam bardzo bliska, miała istotny
w pływ na powstanie ruchu staro
katolickiego, zgadza się w sposób
przedziwny z doświadczeniem czło
wieka. Co potwierdza współczesna
psychologia, podkreślając, że miłość
nadaje naszemu życiu głębszy sens.
M iłość rozwiązuje wiele problemów
egzystencjalnych człowieka.
„K to jest moim bliźnim ?” To pyta
nie nie straciło nic na swej aktual
ności. Ono ciągle pojawia się w na
szym życiu. Posłuchajmy, jak Jezus
C hrystus odpowiada na to pytanie
przypowieścią o m iłosiernym Sama
rytaninie. Przypowieść ta pomaga
zrozumieć, kto jest naszym bliźnim
i jaka powinna być m iłość bliźniego.
„Jezus (...) rzekł: Pewien człowiek
schodził z Jerozolim y do Jerycha
i w padł w ręce zbójców. Ci nie tylko,
że go obdarli, lecz jeszcze rany mu
zadali i zostawiwszy na pół umarłe
go, odeszli. Przypadkiem przecho
dził tą drogą pewien kapłan; zoba
czył go i minął. Tak samo lewita, gdy
przyszedł na to miejsce i zobaczył
go, minął. Pewien zaś Samarytanin,
będąc w podróży, przechodził rów
nież obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: podszedł do
niego i opatrzył mu rany, zalewając je
oliwą i winem; potem wsadził go na
swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnow ał go. Następnego zaś
dnia w yjął dwa denary, dał gospoda
rzowi i rzekł: Miej o niego staranie,

a jeśli co więcej wydasz, ja oddam
tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych
trzech okazał się, według twego zda
nia, bliźnim tego, który w padł w ręce
zbójców? On odpowiedział: Ten, któ
ry mu okazał miłosierdzie. Jezus mu
rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10,
30-37).
Przeczytajmy uważnie ten tekst,
przyjrzyjm y się bliżej temu wyda
rzeniu. „Pewien człowiek schodził
z Jerozolim y do Jerycha” . Odległość
między tym i miastami w ynosiła oko
ło 27 km i rzeczywiście trzeba
schodzić z Jerozolim y (740 m n.p.m.)
do Jerycha (250 m poniżej morza).
Prawdziwą plagą tej drogi byli
zbójcy. Droga ta musiała być rze
czyw iście niebezpieczna, skoro
Rzymianie umieszczali na niej po
sterunki wojskowe.
„Pewien człow iek” — najprawdo
podobniej Żyd — „w padł w ręce
zbójców ” . Musiał się bronić, gdyż „ci
nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany
mu zadali i zostawiwszy na pół
umarłego, odeszli” . Obok tego czło
wieka przechodzą trzy postacie:
kapłan, lewita, a na końcu mało
znaczący Samarytanin, należący do
grupy odrębnej etnicznie i religijnie,
z którą Żydzi nie utrzym yw ali życzli
wych kontaktów. O pojawieniu się
kapłana i lewity musiał zdecydować
fakt, że Jerycho należało do miast
kapłańskich, w któ rym mieszkali
słudzy świątyni. N ajpraw dopodob
niej ci dwaj wracali ze swej służby,
sprawowanej przez cały tydzień. Moż
na się domyślać, że byli jeszcze peł
ni przeżyć religijnych; słyszeli sło
wa Pisma, byli blisko Boga. Powinni
więc spełniać Jego wolę, a okazali
się obojętni na krzywdę człowieka.
Inaczej zachował się Samarytanin,
który tw orzy podw ójny kontrast:
przynależności narodow o-religijnej
i postępowania wobec napadniętego,
potrzebującego pom ocy człowieka.
W czasach Chrystusa wielu Żydów
ograniczało miłość bliźniego do
członków własnej w spólnoty. Nato
miast Jezus uczy, że należy okazy
wać m iłość nie tylko współbraciom ,
ale wszystkim ludziom, nawet w ro
gom i prześladowcom. Samarytanie
i Żydzi toczyli ciągłe spory, a nawet
nienawidzili się. Jednak mimo takich
stosunków, to właśnie Samarytanin,
a nie kapłan czy lewita, zaopieko
wał się rannym, okazał mu m iłosier
dzie. Jezus uczy, że bliźnim jest
każdy człowiek, a szczególnie ten,
który jest w potrzebie. M iłość albo
obejm uje wszystkich ludzi, albo jej
w ogóle nie ma. Gdy jakiś człowiek
potrzebuje naszej pomocy, to nie
pytajm y o jego pochodzenie, czy
poglądy, lecz pom óżm y mu. Jezus
rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!” .

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
iż opatrzony świętymi sakramentami,
przeżywszy 88 lat, w kapłaństwie 64,
w biskupstwie 40, zasnął w Panu
w dniu 6 lipca 1999 roku
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MAKSYMILIAN RODE
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w latach 1959-1965,
długoletni profesor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (1957-1984)
M sza święta żałobna zostanie odpraw iona w katedrze
polskokatolickiej w W arszaw ie p rzy ul. Szw oleżerów 4
w dniu 13 lipca 19 9 9 roku (w torek) o godz. 11.0 0 .
Po cerem oniach żałobnychnastąpi eksportacja Zwłok
na C m entarz K o m u n aln y (d. W ojskow y)
na Powązkach — kw atera D.
Żegnamy naszego zmarłego Brata
słowami II Księgi Samuelowej (1, 26a):
„Żal m i Ciebie, bracie mój, Jonatanie,
byłeś m i bardzo m iły... ”

Zwierzchnik Kościoła,
Rada Synodalna, duchowieństwo Kościoła Polskokatolickiego
oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików
( O nabożeństwie żałobnym piszemy na str. 7, 8-9, 10-11)

Z życia Kościoła

Nabożeństwo ekumeniczne w Zielonej Górze i Żaganiu
W obliczu zbliżającego się trzecie
go tysiąclecia, tegoroczna m odlitwa
o jedność zaprasza chrześcijan, aże
by ponownie rozważyć w duchu poko
ry historię podziałów i wzajemnych
prześladowań, które w ydarzyły się
podczas drugiego tysiąclecia. Jednocześnie tegoroczny „Tydzień Mod
litw y ” daje Kościołom okazję wyra
żenia swej wdzięczn ości za to, co
otrzym ały od Boga, a także za do
konania ruchu ekumenicznego w ostatnim wieku. Tegoroczny tekst b ib lij
ny, to wiersze z Księgi Apokalip
sy 21, 1-7, wzywające chrześcijan,
aby zw rócili się ku przyszłości
z nadzieją, pochodzącą z natchnio
nej w izji Miasta Świętego. W wizji
nowego Jeruzalem Bóg zamieszka
pośród ludzi. Pierwsze wspólnoty
chrześcijańskie, do których zaadre
sowana była Księga Apokalipsy, czer
pały swoją energię i inspirację
z tej wizji, zapewniającej, że Bóg
nie opuścił swojego ludu i że mu
daje moc przeciwstawienia się cier
pieniom i karom. Przez śmierć i zmar
twychwstanie Chrystusa, Jego obiet
nica otarcia wszelkiej łzy i Jego
stwierdzenie, że śm ierć została po
konana, stały się rzeczywistością
w codziennym życiu chrześcijan.
Tekst Apokalipsy zaprasza chrześcijan, ażeby przygotow ali się do nowe
go działania jako dzieci Boże. Chrze
ścijanie różnych tradycji mogą zna
leźć w tym tekście nadzieję, której
poszukują dla swego zaangażowania
ekumenicznego na dziś i jutro.
Jak już pisałem w innych artykułach
dotyczących „Modlitw o jedność chrze
ścijan” w Zielonej Górze, tydzień ten
jest obchodzony w tygodniu poprzedzają
cym Zesłanie Ducha Świętego. Chrześci
janie różnych wyznań modlili się w tym
roku w następujących świątyniach:
17-05-99 — Kościół Polskokatolicki
w Zielonej Górze; 18-05-99 — Ko
ściół Rzym skokatolicki w Zielonej
Górze; 19-05-99 — Kościół Chrześci
jan Baptystów w Zielonej Górze;
25-05-99 — Kościół Polskokatolicki
w Żaganiu; 21-05-99 — K o ściół
Prawosławny w Zielonej Górze;
23-05-99 — Kościół Ewangelicko-Augsburski w Zielonej Górze.
W tym roku w Kościele Polskokatolickim w Zielonej Górze i Żaganiu, Sło
wo Boże głosili księża z Kościoła Rzym
skokatolickiego.
Ośrodek Ekumeniczny w Zielonej Gó
rze od kwietnia 1999 roku ma swój

Słowo Boże głosi ksiądz z Kościoła Rzymskokatolickiego

czas antenowy w Polskim Radiu „Za
chód” , które obejmuje swym zasięgiem
dawne woj. Poznańskie, Szczecińskie,
część wrocławskiego i — oczywiście —
woj. Lubuskie. W każdą niedzielę
o godz. 7.10-7.25 nadawana jest
audycja ekumeniczna. Co tydzień
inny Kościół z Polskiej Rady Ekume
nicznej ma swój program, łącznie
z Kościołem Rzymskokatolickim.
W każdą ostatnią niedzielę miesiąca
audycję prowadzi proboszcz Parafii
w Zielonej Górze i Żaganiu — ks. Sta

nisław Stawowczyk. W ten sposób mo
żemy dotrzeć ze Słowem Bożym do lu
dzi chorych, będących w szpitalu, w woj
sku, miejscach odosobnienia, itd.
Ruch ekumeniczny w naszym regio
nie jest bardzo prężny, a współpraca po
między Kościołami bardzo serdeczna
i przyjazna. Za pośrednictwem miesięcz
nika „RODZINA” pozdrawiam wspólno
ty chrześcijańskie bratnich Kościołów
oraz ich pasterzy.

Ks. S.S.

Słowo powitania kieruje ks. Stanisław Stawowczyk — gospodarz nabożeństwa

Od trzynastu wieków Kościół zachodni
obchodzi w dniu 8 września uroczystość
Narodzenia Maryi. Ewangelie kanoniczne
ani słowem nie wspominają o narodzeniu
Bogurodzicy; nie wymieniają też one
imion jej rodziców — Joachima i Anny,
które znamy jedynie z tradycji Kościo
ła wschodniego. Starożytne przekazy
w tej kwestii dotarły do nas za po
średnictwem apokryfów „Ewangelia o Na
rodzeniu Maryi” oraz „Ewangelia
pseudo-Mateusza” . Autorstwo tych apo
kryfów przypisywano Hieronimowi,
jednak ubóstwo językowe i nieporad
ność gramatyczna wykluczyły taką
możliwość, jednocześnie przyjęło się
uważać za czas ich powstania wiek VI.
W Kościele pierwszych wieków apo
kryfami nazywano księgi, których nie
wolno było odczytywać podczas ze
brań modlitewnych. Na nich czytane

N a z a re t — m iejsc e n a ro d ze n ia M a ry i

O narodzeniu Najświętszej Maryi Panny
były jedynie pisma kanoniczne (uznawane
za natchnione przez Ducha Świętego) —
apokryfami więc nazywano księgi nie
wymienione w kanonie Pisma Świętego.
O tym, czy jakaś księga zasługuje na
zaliczenie jej do grupy apokryfów,
decydują następujące kryteria: ta
jemnicze pochodzenie, błędna nauka,
podobieństwo do ksiąg kanonicznych,
nieprawdopodobna treść oraz niedo
puszczenie do zbioru ksiąg świętych.
Na wstępie pierwszegoz wymienionych
apokryfów przytacza autor rodowód Ma
ryi: „Święta i chwalebna zawsze dziewica
Maryja pochodziła z królewskiego rodu
Dawida. Urodziła się w miasteczku Naza
ret (...). Ojciec Jej miał na imię Joachim,
matka zaś Anna. Rodzina ojca wywodziła
się z Galilei, ród zaś matki z Betlejem”
(Ewang. o narodz. Maryi 1, 1). Opinia
o Nazaret jako miejscu narodzenia Maryi
rozpowszechniona była w średniowieczu
w okresie wypraw krzyżowych.
Autorzwraca następnie uwagę na wyso
kie kwalifikacje moralne rodziców przy
szłej Matki Boga-Człowieka, stwierdzając:
„Życie ich było proste i prawe przed Pa
nem, a pobożne i nienaganne przed ludź
mi. Albowiem całą majętność dzielili na
trzy części: jedną przeznaczali dla świą
tyni i służby świątynnej, drugą dla prze
chodniów i biednych, trzecią zaś zachowy
wali dla siebie i swojej rodziny” (tam
że, 1, 2).
W tym samym apokryfie czytamy dalej:
„tak mili Bogu, a dobrzy wobec ludzi,
żyli ze sobą około dwadzieścia lat w oby
czajnym małżeństwie nie mając dzieci.
Ślubowali jednak, że jeśli Bóg da im
potomka, to przeznaczą go na służbę
Panu. Z tej to przyczyny każdego roku
mieli zwyczaj udawać się w czasie świąt
do świątyni Pańskiej” (tamże, 1, 3),
by wypełnić obowiązek wynikający z prawa Mojżeszowego.
Tak więc, „kiedy zbliżała się uro
czystość Poświęcenia Św iątyni,
Joachim wraz z kilkoma rodakami

udał się do Jerozolimy. W tym czasie
najwyższym kapłanem był Isachar.
Gdy zobaczył on Joachima wraz
z ziomkami składającego ofiarę,
wzgardził nim i odrzucił jego dary.
Zapytawszy go, dlaczego ośmielił się
nie mając dzieci stanąć wśród obda
rzonych potomstwem, powiedział
mu, że dary jego żadną miarą nie
mogą być miłe Bogu, który uznał go
za niegodnego potomstwa, gdyż Pis
mo mówi, że ten, kto nie ma potom
ka męskiego w Izraelu, jest prze
klęty. (Dlatego) najpierw powinien
uwolnić się od owego przekleństwa
przez spłodzenie potomka, a dopiero
wtedy może przyjść z ofiarami przed
oblicze Pańskie” (tamże, 2, 1). W na
rodzie żydowskim brak dzieci uważany
był bowiem za znak kary bożej, i sta
nowił powód do wstydu wobec współ
ziomków. Nie należy się więc dziwić,
że „zawstydzony Joachim odszedł do
pasterzy, którzy wraz ze stadami
przebywali na swych pastwiskach.
Nie chciał bowiem wracać do domu,
aby przez ziomków (...) nie został
obrzucony taką samą obelgą (2, 2).
i oto zdarzyło mu się (podobnie, jak
Zachariaszowi), „pewnego dnia, gdy
był sam, stanął przed nim w wielkim
blasku anioł Pański. Gdy zaś zląkł się
na widok anioła, ten uspokoił go mó
wiąc: (...) Joachimie, nie bój się,
niech nie trwoży cię mój widok.
Jestem bowiem aniołem Pana, posła
nym przez Niego do ciebie, aby ci
zwiastować, że twoja prośba została
wysłuchana i że wieść o twoich jałmużnach dotarła przed oblicze Bo
ga (...). On bowiem dojrzał twoje
zawstydzenie i usłyszał o zniewadze
z powodu niepłodności, o którą cię
niesłusznie obwiniono. Albowiem
Bóg jest mścicielem grzechu, a nie natu
ry, i dlatego kiedy zamyka On czyjeś ło
no, czyni tak, aby ponownie cudowniej
jeszcze je otworzyć, i aby poznano, że to,

co się rodzi, nie pochodzi z pożądliwoś
ci, lecz z daru Bożego” (1, 3b).
Wysłannik Pański m ówił dalej, iż: „An
na, żona twoja, porodzi ci córkę i na
zwiesz ją imieniem Maryja. Będzie ona,
jak ślubowaliście, od młodości poświę
cona Panu i już w łonie matki zostanie
napełniona Duchem Świętym (....). Jako
dziewica, porodzi Najwyższemu Syna,
który nazywany będzie Jezusem”
(por. Łk 1,31; Mat 1, 21a); „On zgodnie
ze znaczeniem imienia, będzie Zbawicie
lem wszystkich narodów” (tamże, 3,3).
Identyczna wiadomość została też
przekazana Annie: „Nie bój się Anno (...)
teraz zostałem posłany do was, aby zwia
stować wam narodzenie córki, która na
zwana Maryją, będzie błogosławiona
nad wszystkie niewiasty (...) zaraz od na
rodzenia napełniona łaską Pańską, przez
trzy lata swego dzieciństwa pozostanie
w domu rodzinnym. Następnie zaś odda
na na służbę Panu nie opuści świątyni aż
osiągnie wiek właściwy, modląc się i po
szcząc, dniem i nocą będzie tam służyć
Bogu” (4 ,1b).
W zaistniałej sytuacji małżonkowie nie
uważali za konieczne pozostawać dłużej
w Jerozolimie. Toteż „uwielbiwszy Pana
wrócili do domu i z radością oczekiwali
spełnienia się obietnicy Pańskiej. I po
częła Anna i porodziła córkę. A zgodnie
z poleceniem anielskim rodzice nazwali
ją imieniem Maryja” (tamże, 5, 2).
Autorzy wymienionych apokryfów swe
wiadomości o Narodzeniu NMP czerpali
zapewnez początkowych rozdziałów ewan
gelii Mateusza i Łukasza, a także z ele
mentów tradycji o Maryi, przechowywa
nej wśród chrześcijan pochodzenia ży
dowskiego. Rozwój mariologii oraz kul
tu liturgicznego Bogurodzicy przez stu
lecia świadczy dobitnie, że nawet i współ
cześnie — wobec braku w ewangeliach
wielu szczegółów dotyczących życia Ma
ryi — spełniają apokryfy doniosłą rolę
w kształtowaniu mariologii katolickiej
oraz pobożności maryjnej.

60 rocznica wybuchu II wojny światowej

Polski Wrzesień 1939 roku
Pierw szy dzień w rześnia 1939 r.
m iał być zw yczajnym dniem , takim
jak każdy inny. W praw dzie prasa
nie szczędziła doniesień o po
wszechnej m o b iliza cji i g w a ra n tu 
jących Polsce bezpieczeństw o so
juszach; co ch w ila d o c h o d z iły też
w ieści o n ie m ie ckich p ro w o ka 
cjach i te ry to ria ln y c h żądaniach
Rzeszy.
Nad ranem, o g o d zin ie 4.45 n ie 
m iecka m achina w ojenna zaata
kow ała Polskę z m orza, pow ietrza
i lądu. Tak zaczął się Polski W rze
sień 1939 r., a w raz z nim zaczęła
się, trw ają praw ie sześć lat, gehen
na o ku p a cyjn e j nocy. A poniew aż
historia , zw łaszcza ta n a jtra g i
czniejsza, urasta często do roli
legendy, tak i Polski W rzesień stał
się je d n ą z nich. S tw o rz y ł ją sam
naród poprzez w ielki, h eroiczn y
czyn — w alkę — a także poprzez
słow o i pieśń, które to w arzyszy
ły tej w alce praw ie od pierw szych
dni.
Ta często niepisana, a śpiew ana
„k ro n ik a ” Polaków , najczęściej
prosta i bezpretensjonalna, tw o 
rzona była przez zw ykłych ludzi,
n ie k ie d y z u p e łn ie anonim ow o. M ia
ła ona po prostu d odaw ać otuch y,
um acniać w olę prze trw a nia lub
czyn ić znośniejszym o ku p a cyjn e
życie. C zęsto też pieśń b yła je d 
nym z przejaw ów w alki z o ku p a n 
tem, sp o n ta n iczn ym za m a nife sto 
w aniem odw agi i buntu społeczeń
stwa, p om im o w zrastającego te rro 
ru. W w ielu p rzypadkach prosty,
w padający w ucho te kst sta n o w ił
w cale ciętą satyrę na o kupanta
i sam ego H itlera, to te ż h itle ro w c y
tra k to w a li ten rodzaj „w a lk i” na
rów ni z sabotażem . W ym ierzali też
za nią najsurow sze kary, z karą
śm ierci w łącznie...
N arod ziny żo łn ierskiej pieśni
b ojow e j b yły ściśle zw iązane
z fo rm o w a nie m się podziem nej
arm ii polskiej, z w alką k o n sp ira 
cyjną w m ieście i partyzantką na
wsi. N astrój ty c h pieśni b y ł róż
ny, g łó w n ie jed na k o d zw ie rcie d la ł
nastrój w alczącej m łodzieży. Z aw 
sze jed na k m ożna b yło w nim zna
leźć tęsknotę za utra con ą m ło do ś

cią. U tra co n ą — g dyż skazaną na
b ezlitosn y czas pożogi w ojennej,
na niepe w no ść ju tra . Jakże praw 
dziw ie w ięc m usiała b rzm ieć w ó w 
czas cich a skarga „p rze m o czo 
nych pod plecakiem osiem nastu
la t” i te g o serca,
któ re „z m łodej
piersi się w y rw a 
ło ” ...Tym prawdziw iej, że a uto ra 
mi wielu tych pieś
ni b yli m łodzi
c h ło p c y i d zie 
w częta — ż o łn ie 
rze Polski W al
czącej. T o prze
cież w łaśnie oni
podążali na ko n 
s p ira cyjn e ć w i
czenia tajnej pod
c h o rą ż ó w k i do
A g ryko li, im p rzy
padł w udziale
niejeden b ojow y
wymarsz pod osło
ną leśnych i pusz
czańskich drzew.
A później ci, k tó 
rzy przeżyli —
śpiew ali o tym
w sw oich pieś
niach. Tak po
wstała „D orota” —
piosenka sko m 
ponow ana przez
harcm istrza Szarych Szeregów Je
rzego D argiela, czy „H ej, ch ło p cy,
bagnet na b ro ń ” K ry s ty n y Krahelskiej, późniejszej uczestniczki
Pow stania W arszaw skiego. Ze s ło 
w am i słynnej „S z tu rm ó w k i” S tani
sław a R yszarda D ob ro w olskieg o
o d d zia ły „Z o ś k i” w kra cza ły na u li
ce S tarego M iasta w s ierpn iu 1944
roku. I z taką pieśnią na ustach
przyszło im potem b ro n ić Starów ki,
M o ko to w a i Pow iśla. Ł a tw ie j, bo
przecież i „ten p ierw szy marsz m iał
dziw n ą m oc, i w pie rsia ch g ra ł aż
b ra kło tc h u ” ... „M arsz M o ko to w a ”
rozbrzm iew ał odgłosem w ystrza
łów , p a c h n ia ł spalonym bzem ...Ten
sam nastrój b itw y o d d a ł rów nież
w sw ym „U d e rze n iu ” Tadeusz G aj
cy — rów nież ż o łn ie rz Pow stania,
a A n drze j T rze b iń ski, ja k b y w prze

czu ciu tych dni, napisał jeszcze
w roku 1942 „W ym arsz U derzenia” ,
bardziej znany jako „A kiedy
przyjdzie w iosn a ” .
T o w łaśnie ta piosenka chyba
najbardziej odd aje trag izm p o k o 

lenia K olum bó w . P okolenia skaza
nego na d oko na nie n a jtru d n ie j
szego w yb o ru : w yb o ru m iędzy
m iło ścią a w alką, życiem a śm ie r
cią. Pam iętacie słow a tej piosenki?
„A je ś li bzy ju ż będą,
to bzów m i przyn ie ś kiść
I ty lk o m nie nie c a łu j
i nie broń, nie broń iść.
Bo ch o ć m i w rosłaś w serce,
karabin w ram ię w rósł
I cieb ie z karabinem
do końca będę n ió s ł”...
T akich bzów za kw itło podczas
w o jn y w iele, w iele też w iosen zna
czyło szlak m ro cznych , o k u p a c y j
nych lat. Lat, któ re p rz y n ió s ł tra g i
czny Polski W rzesień 1939 roku.

Nabożeństwo żałobie za śp. Bpa Maksymiliana Rodego
W dniu 6 lipca 1999 roku zm arł
śp. Biskup prof. dr hab. Maksymilian
Rode, zw ierzchnik Kościoła Polsko
katolickiego w latach 1959-1965,
profesor Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie w latach
1957-1984. W osobie zm arłego Księ
dza Biskupa Kościół Polskokatolicki
stracił oddanego kapłana i teologa.
W dniu 13 lipca 1999 roku od
były się ceremonie pogrzebowe
za śp. Biskupa M aksymiliana Rode
go, które rozpoczęła Msza Święta
żałobna w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha w War
szawie.
Liturgii
Mszy
Świętej
przew odniczył bp prof. dr hab. W ik
to r Wysoczański — zwierzchnik
Kościoła Polskokatolickiego. Współkoncelebransami byli: bp W. Skołucki, ks. infułat H. Buszka, ks. infułat
K. Bonczar i ks. infułat S. Bo
sy. Do katedry przybyli wierni
i duchow ieństw o Kościoła Polskoka
tolickiego oraz liczni przedsta
w iciele
Kościołów
zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej
oraz Kościoła Rzym skokatolickie
go:
arcybp
Jeremiasz
(Polski
Autokefaliczny Kościół Prawosław
ny), rektor Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej; bp N. Hummel
(Kościół Starokatolicki Austrii), któ
ry reprezentował Międzynarodową
Konferencję Biskupów Starokatolic
kich; bp Szotm iller i bp T. Majewski
(Kościół Polskokatolicki), bp Z. Tran
da (Kościół Ewangelicko-Reformowa
ny), bp J. Jezierski (Kościół Rzymsko
katolicki), bp M. Jabłoński (Sta
rokatolicki Kościół Mariawitów),
ks. prof. Z. Łyko (Kościół Adwen
tystów Dnia Siódmego), ks. A. Kucz
ma (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i wielu innych.
Egzortę żałobną w ygło sił bp W iktor
Wysoczański:
„Jam
jest
zm artwychwstanie
i żyw ot; kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy
we Mnie, nie umrze na w ieki" (J 11,
25-26a)
Pogrążona w smutku Rodzino,
Przewielebni Księża Biskupi,
Duchowieństwo Kościoła Polsko
katolickiego i bratnich Kościołów
chrześcijańskich,
Delegaci Senatu Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej i Zarządu

Głównego Społecznego Towarzy
stwa Polskich Katolików — żałobni
słuchacze!
Zgrom adziliśm y się dzisiaj przy
trum nie śp. Bpa prof. dra Maksymi
liana Rodego, aby podczas sprawo
wania Najświętszej O fiary C hry
stusa — Mszy świętej — prosić Pana
Boga o łaskę miłosierdzia i prze
baczenia dla ludzkich słabości
Zmarłego. W naszej kornej m odlit
wie prosić będziemy Boga, aby
swego kapłana-biskupa raczył przy
jąć do wiecznej szczęśliwości i obda
rzył Go chwałą zmartwychwstania
i królowania z Nim w Niebie. W inten
cji Zmarłego przyjm iem y też Komu
nię świętą.
Naszą żałobną posługą i odprowa
dzeniem Jego doczesnych szcząt
ków na w ieczny spoczynek do
m ogiły, pragniem y również złożyć
hołd i podziękowanie Zmarłemu
Biskupow i za Jego posługę paster
ską w Kościele Polskokatolickim,
za trud i pracę nauczyciela aka
dem ickiego, włożoną w wychowanie
i
kształtowanie wielu
pokoleń
duchow nych w ekumenicznej uczel
ni — Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie.
Śmierć śp. Księdza Biskupa Ma
ksym iliana Rodego pogrążyła w głę
bokim sm utku i żałobie Kościół Pol
skokatolickiego, którego Zm arły
w latach 1959-1965 był zwierz
chnikiem . W swojej zapobiegli
wości o Boże sprawy, Zm arły nie
szczędził sił, by — w tak trudnym
okresie politycznego i religijne
go zniewolenia przez ówczesne w ła
dze — organizować i otwierać dzie
siątki parafii polskokatolickich
w Polsce. Śp. Biskup Maksymilian
reaktywował Wyższe Seminarium
Duchowne, które zapełniło się
wieloma kandydatami do kapłaństwa.
Nadał nowego, odpowiedzialnego du
cha duszpasterstwu Kościoła Polsko
katolickiego.
Zmarłego żegna również z bólem
Chrześcijańska Akademia Teologi
czna w Warszawie, w której Bp
M aksym ilian b ył długoletnim profe
sorem, oraz Polska Rada Ekumeni
czna i Społeczne Towarzystwo Pol
skich Katolików.
Nieubłagana śm ierć wyrwała Go
z naszego grona, a my możemy jed y
nie ukorzyć się przed przemożną

ręką Bożą i pogodzić z Jego wolą.
Pokrzepieniem i nadzieją dla wszyst
kich zasmuconych niech będą słowa
Jezusa Chrystusa wypowiedziane do
Marty, siostry Łazarza, zawarte
w Ewangelii św. Jana (11, 25-26a):
„Jam jest zm artwychwstanie i żywot,
kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,
żyć będzie; A kto żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na w ieki”.
Śp. Bp Maksymilian urodził się
13 września 1911 r. w Rogoźnie
W ielkopolskim w ubogiej rodzinie
cieśli i córki robotnika folwarcznego.
W jego domu rodzinnym panowała
atmosfera religijności i szczerego
patriotyzm u, a rodzice, ciężko pracu
jący na kawałek chleba, już we
wczesnych latach zaszczepili swemu
dziecku głęboką wiarę w Boga i m i
łość do Ojczyzny.
Po uzyskaniu świadectwa dojrza
łości w 1930 r., śp. Biskup Maksy
m ilian rozpoczął w październiku te
goż roku studia w Arcybiskupim Se
minarium Duchownym. W dniu 15 czerw
ca 1935 r. otrzym ał święcenia ka
płańskie z rąk bpa Walentego
Dymka. Równolegle z pracą dusz
pasterską kontynuow ał studia teo
logiczne, rozw ijał działalność spo
łeczną i publicystyczną. W 1936 r.
uzyskał ty tu ł magistra teologii,
a w 1938 r. — stopień doktora teo
logii na Wydziale Teologii Kato
lickiej Uniwersytetu Warszawskie
go.
W końcu października 1938 r.
w yjechał do Louvain (Belgia) celem
pogłębienia studiów, lecz wybuch
II w ojny światowej pokrzyżow ał Mu
plany.
Podczas trw ania okupacji h itle
rowskiej, ścigany przez okupanta,
zm uszony b ył ukrywać się. Nie zre
zygnow ał jednak z wytężonej dzia
łalności patriotycznej i kościelnej,
stanowiącej jedną z piękniejszych
kart jego życia. Gdy hitlerow cy zam
knęli wszystkie polskie szkoły wyż
sze, śp. Bp Maksymilian zorganizow a ł Tajne Gimnazjum i Liceum Ziem
Zachodnich, a także — działający od
maja 1940 r. — Tajny Uniwersytet
Ziem Zachodnich.
W dniu 13 sierpnia 1944 r. został
aresztowany i w yw ieziony do obozu

cd. na str. 8-9

Do katedry warszawskiej przybyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (od lewej): bp Z. Tranda — zwierz
chnik Kościoła Ew angelicko-Reform ow anego, ks. prof. Z. Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, bp M. Jabłoński ze Starokatolic
kiego Kościoła M ariawitów, bp J. Jezierski z Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. A. Kuczma z Kościoła Ewangelicko-M etodystycznego

Bp M. H um mel z Kościoła Starokatolickiego
Austrii odczytałlistod bpa H. Gernego — sekretarza
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staroka
tolickich i pożegnał w imieniu arcybpa Utrechtu

Podczas Mszy Świętej żałobnej śp. Zmarłego
pożegnałabp prof. Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego — Rek
tor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Od Kościoła Rzymskokatolickiego
kondolencje przekazał bp J. Jezierski

cd. ze st r. 7

w Kurii M etropolitalnej. Od 1 grudnia
1957 r. rozpoczął pracę w Chrześci
jańskiej
Akademii
Teologicznej
w Warszawie jako kierow nik Katedry
Teologii Praktycznej Starokatolic
kiej.

wybrała Go na biskupa ordynariusza
Kościoła, co owacyjnie poparł i jed 
nom yślnie zatw ierdził IV Synod
O gólnopolski, odbyty w dniach 16-17 czerwca 1959 r. w Warsza
wie.

W dniu 2 stycznia 1958 r. Kuria
Biskupa Kościoła Polskokatolickiego mianowała Go dyrektorem Wy
d a w n ictw a L ite ra tu ry R e lig ijn e j.
Zwierzchnie władze Kościoła Polskokatolickiego, doceniając talent
organizacyjny, wiedzę teologiczną
oraz zalety umysłu śp. Biskupa
M aksymiliana i Jego szczerą chęć
poświęcenia wszystkich swych sił
Kościołowi — powołały Go w dniu
20 grudnia 1958 r. na stanowisko
wikariusza generalnego Kościoła Polskokatolickiego.

Sakrę biskupią nadano elektowi
M. Rodemu w starokatolickiej kated
rze św. G ertrudy w Utrechcie 5 lipca
1959 r. Głównym konsekratorem był
Pierwszy Biskup PNKK Leon G ro
chowski, współkonsekratoram i zaś:
arcybiskup Utrechtu Andreas Rinkel
oraz bp Urs Kury. Miało to dla Koś
cioła Polskokatolickiego ważne zna
czenie. Wtedy to bowiem nowo kon
sekrowany Biskup został przyjęty
w poczet członków M iędzynarodo-

Rada Kościoła Polskokatolickiego
na swej sesji w dniu 9 czerwca 1959 r.

cd. na str. 10-11

koncentracyjnego w O ranienburgu-Sachsenhausen, skąd w yzw oliły Go
wojska amerykańskie 27 kwietnia
1945 r. Pow rócił do Kraju już 13 maja
1945 roku — jako pierwszy kapłan
katolicki powracający z Zachodu.
Od października 1945 r. był w ykła
dowcą na Wydziale Hum anistycz
nym
Uniwersytetu
Poznańskiego,
zajm ując przy tym szereg stanowisk
kościelnych i społecznych. Swą gor
liwą pracą śp. Biskup Maksymilian
przyczynił się do obudzenia i roz
woju życia religijnego w A rchidie
cezji Poznańskiej.
W dniu 7 listopada 1952 r. śp. Bp Ma
ksymilian Rode zrezygnował ze
wszystkich stanowisk kościelnych

Nabożeństwo żałobne za śp. Bpa Maksymiliana Rodego
cd. ze str. 9
wej Konferencji Biskupów Staroka
to lickich , Kościół zaś stał się pełno
prawnym członkiem Unii Utrechckiej.
Jako zwierzchnik Kościoła, bp Ma
ksymilian Rode pracował z ogrom 
nym zaangażowaniem i poświęce
niem. Kościół otrzym ał wtedy wszyst
kie istotne elementy i form y potrzeb
ne do należytego funkcjonowania,
wzrósł jego autorytet zarówno w kraju,
jak i za granicą. Głównie z inicjatywy
bpa Maksymiliana Rodego powołano
w 1959 r. do życia STPK i „PO LKAT”
oraz w 1960 r. założono czasopis
mo „Rodzina” , które ukazuje się
do dziś.
Śp. Biskup Maksymilian udzielił
święceń kapłańskich 77 osobom,
brał udział w nadawaniu sakry
biskupiej dwóm biskupom w Holan
dii i czterem w Polsce.
Był uczestnikiem wielu krajowych
i m iędzynarodowych konferencji
i zjazdów kościelnych oraz teolo
gicznych, organizowanych przez
Chrześcijańską Akademię Ekumeni
czną oraz Społeczne Towarzystwo
Polskich Katolików.
Odsunięty gwałtow nie od zwierz
chnictw a nad Kościołem w 1965 r.,
skrzywdzony przez ludzką zazdrość
i całkowicie nieuzasadnione ambicje
niektórych duchow nych — przyjął
z pokorą ten cios, służąc dalej Koś
ciołowi, będąc nadal w Radzie Koś
cioła i M iędzynarodowej Konferencji
Biskupów Starokatolickich.
Po VI Synodzie O gólnopolskim ,
odbytym 15 maja 1975 r., w łączył się
ponownie w nurt życia kościelnego,
lecz nie powierzono Mu ani zwierz
chnictwa diecezji, ani zwierzchnic
twa Kościoła, co odbiło się negatyw
nie na działalności duszpastersko-m isyjnej Kościoła. Stąd zrozumiałe
jest Jego rozgoryczenie w tym okre
sie.
Pierwszy w olny i dem okratycz
ny Synod, odbyty w czerwcu 1995 r.
dał Mu zadośćuczynienie, ale z uwa
gi na podeszły wiek śp. Maksym i
liana, nie m ógł powierzyć Mu ani
zwierzchnictwa
diecezją,
ani
zwierzchnictwa Kościoła — co by

ło zgodne z ówczesną wolą Zmarłe
go.

dowej Konferencji Biskupów Staroka
tolickich:

Śp. Biskup Maksymilian Rode
zakończył swą ziemską wędrówkę.
Chociaż uznajemy tragizm tego
faktu, to zajm ujem y wobec niego
postawę nadziei. Dramat śmierci
przełamujemy nie tylko naszą wiarą
w zm artwychwstanie, ale ma ona dla
nas także pozytyw ny sens, jeśli
duchow o jednoczym y się z cierpie
niem i śmiercią naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa.

„Biskup Prof. D r W iktor Wysoczański
Kościół Polskokatolicki
Warszawa

Słowa Apostoła Pawła „każdego
dnia um ieram " (1 Kor 15, 31) wska
zują, że człowiek wierzący, chrześci
janin, powinien całe życie przygoto
wywać się do spotkania i zjednocze
nia z Bogiem. A wówczas — za
Apostołem Pawłem — będzie mógł
powiedzieć: „g d y to, co skażone,
przyoblecze się w to, co nieskażone,
i to, co śmiertelne, przyoblecze się
w nieśmiertelność, wtedy wypełni się
słowo napisane: Pochłonięta jest
śm ierć w zwycięstwie! Gdzież jest,
o śmierci, zw ycięstwo twoje? Gdzież
jest, o śmierci, żądło twoje?
A żądłem śm ierci jest grzech, a m o
cą grzechu jest zakon, ale Bogu
niech będą dzięki, któ ry nam daje
zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa C hrystusa" (1 Kor 15, 54-57).
W osobie śp. Bpa Maksymiliana
Rodego Kościół Polskokatolicki stra
cił oddanego kapłana i teologa. Ż y
cie Jego nie było daremne, było
pracą i służbą dla Tego, Który jest
zm artwychwstaniem i życiem, by
ło zwiastowaniem m ocy Bożej.
Żegnamy Go słowami II Księgi Samuelowej (1, 26a): „Ż a l m i ciebie, bracie
m ój Jonatanie, byłeś m i bardzo
m iły ”.
Niech odpoczywa w pokoju” .

*
W imieniu Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich Zm ar
łego pożegnał bp Nikolaus Hummel
z Kościoła Starokatolickiego Austrii,
i odczytał także list od bpa Han
sa Gernego — sekretarza Międzynaro

Wielce Szanowny Zwierzchniku
Kościoła Polskokatolickiego,
Drogi Bracie w Biskupstwie,
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
z wielkim smutkiem dowiedziałem
się, że zm arł Przewielebny Biskup
Maksymilian Rode, Pierwszy Biskup
w stanie spoczynku. Wasz Kościół
poniósł wielką stratę. On próbował
w trudnych latach, jak Dobry Pasterz,
pokierować i poprowadzić Kościół
Polskokatolicki. On oddał dla niego
wszystkie swoje siły, zachowując
jego wolność i niezależność. On
zapłacił za to wysoką cenę. To była
wielka radość, ż e z o s ta ł On zrehabili
towany przez Wasz Synod, po upad
ku kom unistycznego reżimu.
Był On także wiernym i powszech
nie szanowanym członkiem Mię
dzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich (MKBS). Je
go słowo miało znaczenie. Tak
że MKBS odczuje jego brak. Za
pewniam Was o współczuciu i m odlit
wie MKBS.
Chciałbym Waszemu Kościołowi
i Rodzinie [Zm arłego] z serca złożyć
wyrazy współczucia. Życzę wszyst
kim mocnej nadziei zm artw ychw sta
nia i jestem złączony z Wami w orę
dow nictw ie za zm arłych” .

*

W imieniu Kościoła Rzymskokato
lickiego kondolencje przekazał bp Ja
cek Jezierski:
„Szanowna Rodzino
Zmarłego Ks. Biskupa,
N ajdostojniejsi Księża Biskupi, Prze
wielebni Księża,
Szanowni Uczestnicy uroczystości
pogrzebowych
D obiegło swego kresu, tu n a ziemi,
życie Ks. Biskupa prof. Maksymiliana

Rode. Zm arły był początkowo księ
dzem rzymskokatolickim . Później
biskupem starokatolickim i głową
Kościoła Polskokatolickiego w la
tach 1959-1965. Następnie do emery
tury był profesorem w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w War
szawie.
Żegnamy dziś chrześcijanina, pa
sterza i teologa, który przeszedł
przez bardzo poważny konflikt eklez
jalny i przeżył osobisty dramat
sumienia. Ks. biskup Rode był
w pewnym okresie nastawiony po
lemicznie wobec Kościoła rzym
skiego i rzym skokatolickiego w Pol
sce. Dawał temu publiczny wy
raz.
Doświadczył też na swojej osobie
bardzo boleśnie, co znaczy podpo
rządkowanie struktur Kościoła wła
dzy świeckiej.
Po latach dystansowania się w o
bec Kościoła rzymskiego, zmarły
Biskup zaakceptował na Synodzie
Kościoła Polskokatolickiego (30 czerw
ca 1998), ekumeniczne dążenie swo
jego następcy w urzędzie zwierz
chnika Kościoła.
Biskup Maksymilian w yruszył oso
biście, indywidualnie, w trudną
drogę ku jedności. Dzięki atmosfe
rze ekumenizmu, mogłem odwiedzić
Ks. Biskupa Rode wraz z ks. bp W. Wysoczańskim w dniu 3 marca tego

roku w jego warszawskiej rezyden
cji.

wodu śmierci Biskupa Maksymiliana
Rode.

Modlę się dziś o wiekuisty pokój
dla ks. biskupa Maksymiliana, wie
rząc, że sprawiedliwość Boża uspra
wiedliw ia i ocala.

Odszedł od nas wielki wiarą i patrio
tyzmem Pasterz. W oczach naszych
pozostanie On na zawsze jako wzór
współczesnego apostoła wiary.

Bliskim zm arłego ks. Biskupa oraz
Kościołowi Polskokatolickiem u skła
dam wyrazy współczucia, także od
ks. bp. prof. Alfonsa Nossola, Prze
w odniczącego Rady ds. Ekume
nizmu Episkopatu Polski” .

Niech Jezus Chrystus, któremu
biskup Maksymilian Rode oddał z m i
łością całe życie, sam będzie Jemu
wieczną nagrodą.

*

Z serdecznym pozdrowieniem
in caritate Domini nostri Jesu
Christi
Ks. Sen. Dr Antoni Nikolic”

Odczytano także telegramy kon
dolencyjne, nadesłane z PNKK
w USA i Kanadzie, od ks. sen. A n to 
niego Nikolica, Adm inistratora Die
cezji PNKK w Kanadzie oraz ks. sen.
Marcelego Pytlarza:

*
„Jego Ekscelencja
Ks. Bp W iktor Wysoczański
C zcigodny Księże Biskupie,

„Przewielebny
Zwierzchnik
Kościoła Polskokatolickiego
Prof. Dr Hab. W iktor Wysoczański
Wasza Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże
pie!

Bisku

W imieniu Polskiego Narodowego
Kościoła Katolickiego w Kanadzie
przesyłam z serca płynące wyrazy
współczucia i głębokiego żalu z po

Pragnę wyrazić słowa współczucia
i kondolencje w związku ze śmiercią
Księdza Biskupa Maksymiliana Ro
dego.
Odszedł od nas wierny kapłan i bi
skup, oddany w ychowawca i grzywódca Kościoła Polskokatolickie
go.
Niech odpoczywa w pokoju.
Ks. Sen. Marceli W. Pytlarz”

Cerem oniom na cmentarzu przewodniczył bp W. Wysoczański,
a w imieniu duchowieństwa polskokatolickiego pożegnał śp. Zm arłego ks. inf. K. Bonczar

Z życia Kościoła

Obóz dla dzieci i młodzieży
nad Jeziorem Białym
J e s t takie pow iedzenie: „Po Bożym Ciele — nie m a c o ro b ić w K ościele” .
O kazuje się, że można „ro b ić ” — i to wiele. W krótce po Bożym Ciele nastaje
co roku czas w akacji dla dzieci i m łodzieży szkolnej. Ten czas m o ż e zostać
sp ożytko w a n y nie ty lk o na w ypoczynek, ale rów nież na przeżycie czegoś,
co można nazwać przeżyciem bliskości Boga obecnego w sercu bliźniego.

rakteru nie ty lk o parafialnego, ale
rów nież szerszego, gdyż w bieżą
cym roku u czestn icy obozu w y w o 
dzili się nie ty lk o z parafii w M aj
danie Leśniow skim , ale rów nież
z L u b lin a (16 osób), z T a rn o g ó ry,
a naw et z parafii w B oguszow ie
(woj. dolnośląskie).
D zięki sp on sorom (ks. B iskup
Z w ie rz c h n ik W ik to r W ysoczański,
ks. inf. B ogusław W o łyński, Urząd
G m iny w L eśniow icach, Kom enda
W ojew ódzka P o licji w L ub lin ie ),
koszta przypadające na uczestn i
ków obozu b yły niem al s y m b o li
czne. Przy tej okazji, w im ie 
niu dzieci i m łodzieży, skła 
dam Im w szystkim serdeczne: Bóg
zapłać!

Lato — czas w akacji — jest
doskonałą okazją do zo rg a n izo 
wania obozu dla dzieci i m łodzieży.
Parafia N arodzenia N ajświętszej
Maryi Panny w M ajdanie Leśniow 
skim (woj. lubelskie) obozy ta 
kie o rg an izuje od trzech lat.
W roku bieżącym obóz ten o d b y ł
się w dniach od 5 do 19 lipca nad
pięknym Jeziorem Białym (koło
W łodaw y). P row adził go proboszcz
ks. Ja ce n ty S o łtys wraz z o p ie k u 
nami: Panią Bernadettą Sołtys,

panią Teresą Caban oraz a lu m 
nami Sem inarium D uchow nego:
Pawłem W alczyńskim , A ndrzejem
Pastuszkiem i stu de ntką C hA T —
Panią M artą Tołyż.
Liczba u czestn ików obozu co
roku jest wyższa: w 1997 — 27 osób,
1998 — 37 osób, a w roku bieżą
cym — 43 osoby. T en de n cja
w zrostow a św iadczy o dużym
za po trze b ow an iu na te go typu
d ziałalność. A kcja ta nabiera cha

Z o rg a n izo w a n y w yp o czyn e k to
w spaniała zabawa. Kąpie! w czy
stej w odzie jezio ra pod czujnym
okiem za przyja źn io nych ra to w n i
ków, p ływ a nie łó d k a m i i na row e
rach w od nych , g ry i zabaw y to w a 
rzyskie, w ym yśla nie przez k le ry 
ków Pawła i A ndrzeja oraz Panią
M artę — w ytw a rza ły radosną, nie
pow tarzalną atm osferę.
N ajw ażniejsze b yły jed na k s p o t
kania poranne. Po śniadaniu,
o godz. 9.00, w cien iu drzew rosną
cych nad brzegiem jeziora, cała
grupa zatapiała się w sw ojej
duszy — p rzyb liża ją c sobie najw a
żniejsze p raw dy o sw oim życiu;
życiu tych , k tó rych Bóg p o sta w ił
o bo k nas. B y ły to rozw ażania, k tó 
rych m otto za czerpn ięto ze słów
Pana Jezusa: „M u s ic ie się na now o
n a ro d z ić ” (J 3, 3). K ie ru n k o w a ły
one postaw ę duch ow ą uczestn i
ków obozu na cały dzień na
C hrystusa, a przez C hrystusa na
b liźn ie go . To spra w ia ło, że w tym
g ro n ie ch c ia ło się przebyw ać. C za
sami w y ła n ia ły się rów nież „c ie r-

n ie ” , a le te elim in o w a ne b yły w czasie rozw ażania w ieczornego. O ko 
ło g od zin y dw udziestej, przy o g 
nisku dającym blask św iatła i cie p 
ła, w szyscy — zatopieni w m o d lit
w ie — d ziękow ali Panu za w spania
ły dzień i p ro sili o rów nie w spaniały
w ieczó r i sp oko jn ą noc. Przy
dźw iękach g ita ry m łodzież śpie
w ała Bogu pieśń w dzięczności —
w dzięczności za siebie, za ko cha 
nych rodziców , za ko le gó w i k o le 
żanki. M o d litw y — za zm arłego

w tra k c ie trw an ia obozu ks. b isku 
pa M aksym ilia na R odego, i za c h o 
rych — szczególnie za p rzebyw ają
cą w szpitalu koleżankę — Izę, za
syna Pani Janiny.
W śro d y i w niedziele, w środku
obozu, ks. Jacek, w asyście k le ry 
ków, o d p ra w ia ł Msze św. N ieza
pom niane przeżycie. W o kó ł n am io
ty, rozłożone na polu nam iotow ym ,
a tu — Jezus — o be cny pośród
nas i w Najśw iętszym Sakram encie.
Śpiew y, czytania i kazanie — p ły 
nące z serca do o tw artych serc m ło 
dzieży; „Idźcie w pokoju C hrystusa!” .
W ostatnich dniach obozu — pięć
„zw ariow anych w ieczorów ” . Żartom
nie b yło końca. „M a lin k i” , czer
w one koszule na drzewach, pozszy
w ane c iu c h y i przyo zdo bio ne pastą
do zębów twarze, a szczególnie
skecz — „Z g u biłem m oją m am ę!” —
na d łu g o pozostaną w pam ięci. Być
może naw et do przyszłego roku.

Wspominał

ks. Jacenty Sołtys

STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIE] AKADEMII
TEOLOGICZNE] W WARSZAWIE
Informator dla kandydatów na rok akademicki 1999/2000
Jak co roku przed młodzieżą staje
problem, jakie wybrać studia i uczel
nie. Proponujemy studia w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej.

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIE
RUNKU TEOLOGIA W ZAKRESIE
TEOLOGII EWANGELICKIEJ, PRA
Chrześcijańska Akademia Teologiczna WOSŁAWNEJ I STAROKATOLIC
jest
państwową,
ekumeniczną
wyższą KIEJ
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 formę stu
diów (studia zaoczne są płatne). Ponad
to, tylko w formie stacjonarnej, wprowa
dza się od najbliższego roku akademic
kiego 2-letnie uzupełniające studia magi
sterskie w zakresie pedagogiki religijnej
i etyki.

Studia trwają pięć lata (10 semestrów).
Istnieją, zgodnie ze specyfiką wyznanio
wą, trzy sekcje: ewangelicka (protestanc
ka), starokatolicka i prawosławna. Absol
wenci otrzymują tytuł 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).
Absolwenci otrzymują ty tu ł zawodowy
licencjata w zakresie pracy socjalnej,
który daje równoprawne kwalifikacje z ab
solwentami uczelni świeckich, tj. umożli
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
Podstawą przyjęć na licencjackie studia
zawodowe
jest rozmowa kwalifikacyjna,
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I KO
oparta na znajomości wcześniej podanych
REKCYJNEJ
lektur. Jej zadaniem jest określenie pre
Studia trwają trzy lata (6 semestrów).
Absolwenci otrzymują tytu 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.

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.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGI
STERSKIE W ZAKRESIE PEDA
Kandydaci na studia teologiczne i wyż
sze studia zawodowe w roku akademic
GOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI
Studia trwają dwa lata (cztery semes
try). Przeznaczone są w pierwszym rzę
dzie dla absolwentów Wyższych Studiów
Zawodowych ChAT oraz Wyższych Semi
nariów Teologicznych (z uprawnieniami
licencjackimi) 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) obowiązują
identyczne zasady przyjęć. Podstawą do
przyjęcia na studia są pozytywne wyni
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.

kim 1999/2000 składają dokumenty 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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Odwieczne marzenia ludzi o długowieczności
W ciągu ostatnich 10 lat dwukrotnie zwiększyła się liczba osób, które doczekały setnych urodzin.
Narodowy Instytut Gerontologii (N IA ) ocenia, że w USA jest ponad 70 tys. ludzi w wieku co najmniej
stu lat. W przyszłości będzie ich jeszcze więcej: przewiduje się, że w połowie XXI stulecia ich liczba
zwiększy się do co najmniej 834 tys., a najbardziej optymistyczne prognozy mówią nawet o 4,2 mln stulatków. Najwięcej wśród nich jest kobiet — aż 80 proc.; tak sędziwego wieku dożywają zarówno zago
rzali wegetarianie, jak i osoby, które nigdy nie dbały o sposób odżywania. Najstarsza kobieta — Fran
cuzka Jeanne Calment — zmarła w 1997 r. w wieku 122 lat.

Uczeni wykryli swego rodzaju „geny
nieśmiertelności” — znacznie zwiększa
jące szanse dłuższego życia. Wyposażo
ne w nie owady żyją nawet trzykrotnie
dłużej.
Niektórzy ludzie, zrządzeniem losu,
dożywają sędziwego wieku w dość do
brej kondycji, nie chorują na żadne
poważniejsze schorzenia, są sprawni
in te le k tu a ln ie . Przykładem jest
Włodzimierz Czajkowski, mieszkaniec
Krajenki (pow. Złotów, woj. wielko
polskie), który w czerwcu tego ro
ku ukończył 105 lat: nadal cieszy
się dobrym zdrowiem, jest zawsze
uśmiechnięty i szybko chodzi — nie
używając laski.

Terapia długowieczności
Niektórzy uczeni twierdzą, że już ją
znają. Jednym z nich jest prof. Michael
Rosez Uniwersytetu Kalifornijskiego —
uczony od lat zajmujący się poszukiwa
niem genów nieśmiertelności. Jego
zdaniem, najważniejsze są właśnie
predyspozycje genetyczne, które
oprócz stylu życia w znacznym stopniu
decydują o tym, jak długo każdy z nas
może żyć. Przekonują o tym przeprowa
dzone przez niego eksperymenty na
owadach: wyselekcjonowane w jego labolatorium muszki owocówki żyją aż
130 dni — trzykrotnie dłużej niż zwykłe.
Zawdzięczają to genom, dzięki którym
komórki ich ciała potrafią sprawniej
usuwać powstałe w nich uszkodzenia.
Sprawiają, że ich organizm jest bardziej
odporny na choroby i wpływ wszelkich
negatywnych czynników.
Amerykański uczony jest przekona
ny, że podobne mechanizmy genetycz
ne funkcjonują również u człowieka.
Trzeba tylko zidentyfikować geny
wpływające na długowieczność i usta
lić powiązania między nimi. Na szczęś
cie, nie trzeba w tym celu selekcjono
wać ludzi tak jak owady, by uzyskać
„długowieczną rasę” . Zamiast tego
można użyć jedynie białka wytwarzane
go przez geny warunkujące długość
życia, które można zażywać jak eliksir
młodości. Wtedy też, jeśli ludziom
nawet nie będzie można trzykrotnie
przedłużyć życia, będą mieli oni szan
sę wydłużyć je do 140 lat. Daleko zatem
poza górną granicę trwania życia homo
sapiens, jaką nakreśliła natura, oce
nianą na 120 lat.
Spostrzeżenia te potwierdzają też
eksperymenty na robakach — nicie
niach Caenorhabditis elegans, które

wykazały, że mutacje genetyczne
mogą wpływać na długość życia.
Przekształcenie tylko jednego genu
(o nazwie daf-2) wystarczyło, by
dwukrotnie wydłużyć im życie. — Jeśli
podobne geny występują też w ludz
kim DNA, już za 10-20 lat podobnie
będzie można spowalniać tempo sta
rzenia się człowieka — twierdzi Cynthia
Kenyon z Uniwersytetu Kalifornijskie
go w San Francisco.

Odmładzanie organizmy
Niedawno uczeni Uniwersytetu Co
lumbia wykryli „enzym długowiecz
ności” — katalizę cytosolu, chroniącą
komórki nicieni tego samego gatunku
przed uszkodzeniem przez substancje
chemiczne. Inni amerykańscy specja
liści wynaleźli metodę odmładzania
komórek. Według „Science” , prof. Woodring Wright z Uniwersytetu Teksaskiego w Dallas odmłodził komórki soma
tyczne enzymem telomerazą, którego
same nie potrafią wytwarzać. Substan
cja ta przedłuża ich zdolność do po
działu, ale nie powoduje przy tym,
że rozmnażają się bez końca — podob
nie jak komórki nowotworowe. Jest
swego rodzaju eliksirem, choć na ra
zie wyłącznie na poziomie molekular
nym.
— Odkrycie to ma przełomowe zna
czenie w badaniach nad genetycznymi
mechanizmami obumierania komórek —
twierdzi prof. Leonard Hayflick z Uni
wersytetu Kalifornijskiego w San Fran
cisco. Telomeraza jest bowiem jednym
z najważniejszych czynników przedłu
żania żywotności komórek, a tym sa
mym całego organizmu. Wprawdzie
wątpi iwe jest, by pojedynczy enzym był
w stanie przedłużyć ludzkie życie, ale
w przyszłości na pewno będzie można
posłużyć się nim, by regenerować

niektóre komórki, a nawet całe na
rządy, a tym samym leczyć choroby.
Prof. Wright sprawdził to na przykła
dzie komórek skóry, siatkówki oraz
ścian wewnętrznych naczyń krwionoś
nych; wystarczy pobrać je, „odmłodzić” ,
a następnie ponownie wstrzyknąć do
organizmu.
Prof. Rose twierdzi, że wykryte dotąd
geny długowieczności rewitalizują całe
ciało, a nie tylko niektóre komórki.
Wyhodowane przez niego muszki teore
tycznie byłyby zdolne żyć nawet dłu
żej, gdyż wcale nie zginęły ze staroś
ci: nie były już zdolne dłużej przetr
wać w środowisku i zdobywać pożywie
nia z powodu osłabionych wiekiem i po
datnych na złamania skrzydeł oraz
kończyn. Podobnie starsi wiekiem lu
dzie doznają często złamań nadgarst
ka, kręgów szyjnych oraz szyjki koś
ci udowej na skutek zaawansowanej
osteoporozy. Postęp medycyny stwa
rza jednak nadzieję, że w przyszłoś
ci będzie można nie tylko wydłużać
ludziom życie, ale też chronić ich
przed przewlekłymi chorobami wieku
starczego.

Życie bez ograniczeń
Geny mają ogromny wpływ nie tylko
na długość życia, ale i na zachowanie
sprawności. Przykładem tego są ludzie
pozbawieni genu oznaczonego symbo
lem ApoE4 (sprzyjającego chorobie
Alzheimera), którzy zachowują w star
szym wieku większe zdolności umysło
we.
W utrzymaniu lepszej kondycji po
mocna będzie też terapia genowa,
podlegająca na wstrzyknięciu genów
stymulujących wzrost komórek mięś
niowych, zdolnych je odmłodzić
i opóźnić starzenie. Specjalistom
Uniwersytetu Pensylwania udało się
już tego dokonać u myszy. Po ta
kiej kuracji odzyskały one 27 proc.
zanikającej wraz z wiekiem masy
mięśniowej. — Są to efekty, ja
kie można uzyskać bez uprawiania
jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych —
twierdzi dr H. Lee Sweeney. Po 50.
roku życia większość ludzi traci
w ciągu dekady 10 proc. masy i si
ły mięśniowej, gdyż
ich tkanki
przestają w ytwarzać
insu lin ow y
czynnik wzrostu (IGF-1). Jego pro
dukcję można jednak przywrócić po
wprowadzeniu do komórki mięśniowej
za pośrednictwem niegroźnego wirusa
genu kodującego tę substancję.
Pierwsze takie próby na ludziach
planowane są najwcześniej za dwa
lata — po zakończeniu doświadczeń na
zwierzętach.

