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Dzień Nowego Roku
w aspekcie liturgicznym
W chodząc w Nowy Rok, otrzy
m aliśmy od Boga w darze długi
okres. U zasadniona je st w ięc
troska Kościoła, byśmy tego dro
gocennego daru nie zmarnowali,
byśmy udzielony nam jeszcze czas
w ykorzystali zgodnie z wolą Bożą.
W arto też pamiętać o słowach
św. Jana Chryzostoma: „Chcesz,
by ci rok (nowy) był z pożytkiem,
mów do siebie: Mijają dni, upły
wają lata, sąd Boży się zbliża
i cóżem uczynił dobrego?” .
Z biegiem wieków do obchodów
noworocznych zakradło się wiele
nadużyć natury moralnej. Stąd też
dla wypełnienia uroczystości No
wego Roku (oczywiście roku cy
wilnego, gdyż rok liturgiczn y roz
poczyna się w I niedzielę Adwen
tu), nadał jej Kościół charakter
religijny.
O bchodzim y więc obecnie, w dniu
1 stycznia, nie tylko początek No
wego Roku, ale również oktawę
uroczystości Bożego Narodzenia,
pamiątkę obrzezania i nadania
Bożemu Dziecięciu imienia Jezus,
oraz wspom nienie boskiego Ma
cierzyństwa Maryi. Zw rócim y więc
dzisiaj uwagę na w ym ienione w y
żej aspekty uroczystości noworocz
nej.

*

*

*

1. Nowy Rok jest dniem świę
tym, podobnie jak niedziele i in
ne obowiązujące święta. Toteż
w dniu tym, pozostawiwszy na
chwilę nasze codzienne zajęcia
i troski, grom adzim y się w świą
tyniach, by w kornej m odlitwie
wypraszać sobie u Boga opiekę
i błogosławieństwo na każdy dzień
rozpoczynającego się roku. Po
dobnie czynią wyznawcy C hrystu
sa na całym świecie. Zdajemy
sobie bowiem sprawę, że „bez Boga
ani do proga” — jak głosi przysło
wie ludowe. Pamiętamy także sło
wa psalmu nieszpornego (w prze
kładzie Franciszka Karpińskiego):
„Jeżeli Pańskiej nie będzie pomo
cy, na nic się przyda wstawać o pół
nocy” .
2. Oktawa Bożego Narodzenia, to
następny aspekt noworocznej uro
czystości. Warto tutaj przypomnieć,
że wszystkie ważniejsze uroczy
stości kościelne obchodzone są

przez osiem dni. Tak świętuje się
W ielkanoc, Zielone Święta czy
wreszcie Boże Narodzenie, którego
oktawa wprowadzona została znacz
nie później. Zdaje sobie bowiem
K o śció ł sprawę, że w pierwszym dniu
święta nie jest człow iek w stanie
zastanowić się głębiej nad jego treś
cią. Dopiero w następnych dniach
ogląda daną tajemnicę wiary ze
wszystkich stron: rozumem, sercem
i uczuciem. Zaś w ósmym dniu zbiera
poszczególne spostrzeżenia w jeden
w spólny obraz. Należy też tutaj przy
pomnieć, że bezpośrednio po świę
cie Bożego Narodzenia obchodzi
Kościół inne jeszcze uroczystości
(św. Szczepana, św. Jana Ewangeli
sty i św. Młodzianków). Dlatego
w dzień oktawy raz jeszcze prowadzi
nas Kościół do żłóbka boskiego
Dziecięcia. Kończąc bowiem obchód
Bożego Narodzenia, w inniśm y dzię
kować Ojcu niebieskiemu za zesłanie
na świat Jego Syna jednorodzonego.

mu imię Jezus, jak je nazwał anioł,
zanim się w żywocie poczęło” (Łk 2,
21). Chrystus poddał się prawu
obrzezania z wielu względów: by
wykazać prawdziwość swego W cie
lenia; by dać przykład posłuszeństwa
i pokory wobec Ojca niebieskiego;
by potw ierdzić swą przynależność
do potomstwa Abrahama; by nie być
zgorszeniem dla narodu żydow 
skiego i mieć do niego łatwiejszy
przystęp; by wreszcie uwolnić naród
wybrany od niewoli prawa. Równo
czesne nadanie Dziecięciu imienia
wybranego przez Boga wskazywało,
że ma ono spełniać zadania, do któ
rych Bóg je przeznaczył. Zaś tym
zadaniem będzie odkupienie ludzi.

4.
Boskie Macierzyństwo Maryi
jest ostatnim aspektem dzisiejszej
uroczystości. Jest więc dzień dzisiej
szy również świętem Najświętszej
Maryi Panny, a może nawet naj
starszym ze wszystkich Jej świąt.
Na tę prawdę wiary (ogłoszoną
3.
Pamiątka obrzezania i nadania uroczyście przez Kościół na Sobo
rze Powszechnym w Efezie w roku
boskiemu Dziecięciu imienia Jezus,
431), zwraca uwagę dzisiejsza ko
to kolejne wydarzenie obchodzone
lekta mszalna, której słowa brzmią:
w dzień Nowego Roku. Ta ceremonia
„Boże, któryś przez dziewicze ma
starozakonna — uważana za figurę
cierzyństwo Najświętszej Maryi
Chrztu św. — nakazana była przez
Panny zgotow ał rodzajowi ludz
prawo Mojżeszowe powołujące się
kiemu łaskę zbawienia wiecznego,
na Abrahama. Był to w idzialny znak
spraw, błagamy, niechaj doznaje
przymierza zawartego z Bogiemmy orędow nictw a Tej, przez którą
-Jahwe przez tego patriarchę.
pozyskaliśm y Dawcę żywota wiecz
Obrzezanie było czynnością sym 
nego, Pana naszego Jezusa C hrystu
boliczną oznaczającą przynależność
sa” . Ukazując w pierwszym dniu Nowe
do narodu wybranego, wywodzą
go Roku Maryję czyni to Kościół
cego się od Abrahama, w yróżnie
w przekonaniu, że za Jej w stawien
niem zewnętrznym od otaczających
nictwem łatwiej wyprosim y sobie
Izraela ludów pogańskich oraz przy
u Boga potrzebne nam łaski.
pom inało świętość osobistą, do któ
rej każdego obrzezanego zobowią
zywał — skierowany do Abrahama —
nakaz Boży: „Trwaj w społeczności
ze mną i bądź doskonały” (Rdz 17,1).
Rozpoczynając z Bogiem Nowy
A prawo to obowiązywało wszyst
Rok, polecajmy opiece Nowo Naro
kich Izraelitów.
dzonego nas samych i nasze rodzi
Wypada tutaj jeszcze przypomnieć,
ny, Kościół i całą naszą Ojczyznę.
że a nioł zapowiedział Maryi przy
Możemy to uczynić posługując się
zwiastowaniu, iż narodzone z niej
słowami popularnej kolędy:
dziecię nazwane będzie „Synem
Najwyższego” . Przyszło ono jednak
Podnieś rękę, B o że Dziecię,
na świat jak prawdziwy syn Izraela
Błogosław O jczyzn ę m iłą!
i potom ek rodu Dawida. A n ioł zaś nie
w yjaw ił żadnych okoliczności, które
W dobrych radach, w dobrym bycie,
by zw alniały nowego Izraelitę od
W spieraj je j siłę swą siłą.
przepisów obowiązujących cały na
Dom
nasz i majętność całą
ród. Dlatego „gdy minęło osiem dni,
I
w
szystkie
w ioski z m iastam i”.
aby obrzezano dziecię, tedy nadano

* * *

SŁOWO PASTERSKIE
na Rok Jubileuszowy 2000-lecia Narodzin Zbawiciela
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,
Wierni Kościoła Polskokatolickiego, należącego
do Chrystusowego Kościoła Powszechnego.
Pozdrawiam Was słowami Apostoła Pawła: „Łaska Wam
i pokój od Boga Ojca i od Pana naszego Jezusa C hry
stusa” (I Kor 1, 3). Słowa te znajdziem y we wstę
pie niemal każdego listu Apostoła Narodów; pozdra
wiam na progu nowego roku kalendarzowego oznaczone
go datą: dwa tysiące.
Rok W ielkiego Jubileuszu rozpoczął się o północy, a je 
go nadejście ogłosiło bicie kościelnych i ratuszowych
dzwonów, donośny ryk syren fabrycznych i strażackich,
trzask pękających petard, śpiewy rozbawionych czy
m odlących się ludzi. Te powitania zawsze mają radosny
charakter, ale tegoroczne zapewne były jeszcze bardziej
gorące, przeżywane w niezwykle podniosłym nastroju.
Chrześcijanie ze szczególną wrażliwością wstępują w No
wy Rok. My, uczniowie i wyznawcy Chrystusa, mamy wiele
powodów, by traktować obecny Nowy Rok jako wyjątkowy,
bezcenny i niepowtarzalny. To głów nie dla nas, chrześci
jan, Rok ten jest Dwutysięczną Rocznicą Urodzin Boga
i naszego Zbawiciela pod postacią maleńkiej Dzieciny.
Jest to też dla wszystkich ludzi ostatni rok dwudzie
stego stulecia, czas zamknięcia Drugiego Millenium
naszej ery, liczonej od momentu, gdy „odwieczne
Słowo Boże Ciałem się stało i mieszkało między nam i”
(patrz Prolog Ewangelii św. Jana).
Kochani Moi!
Dla gorliwych wyznawców Chrystusa Rok Jubileuszowy
jest przypomnieniem o chwili powtórnego przyjścia
Zbawiciela z mocą i majestatem przy końcu czasów.
Świadomość, że Pan przyjdzie ponownie na ziemię nie
budziła strachu wśród pierwszych chrześcijan. Oni
cieszyli się i czekali, mniemając, że stanie się to
za ich życia! Dąsali się nawet z tego powodu, że
„Pan się spóźnia” . Apostołowie musieli przywoływać
ich do porządku. I tak św. Piotr pisze w II Liście:
„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektó
rzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpli
wy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych
zgubić, ale wszystkich doprow adzić do nawrócenia.
Niech dla Was, um iłowani, nie będzie tajne to jedno,
że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc
lat jak jeden dzień” (II P 3, 8-10). Później takie
rocznice budziły lęk.
Było już w historii pokolenie, które — tak ja my, prze
kraczało próg m illenijny. Tysiąc lat temu. Dla Polski
był to rok słynnego Zjazdu Gnieźnieńskiego, ale dla
całej Europy, wyniszczonej wojnam i, rok ten nie koja
rzył się z pokojem i radością. Słynny francuski hi
storyk chrześcijaństwa, Daniel Rops, w dziele pod
tytułem „K ościół wczesnego średniowiecza” , poświęca
dla roku tysięcznego specjalny, dziesiąty rozdział.
I jak go tytułuje?: „Bolesny świt roku tysięcznego” .
„Rzeczywistość była dramatyczna — pisze Rops. —
Prawdą historyczną jest, że nie tylko rok 1000, ale
całe poprzednie stulecie stanowią ponury okres. Ko
jarzono go z grozą Sądu Ostatecznego” .
Najmilsi! Nasz wiek też nie należał do łagodnych —
w spom nijm y choćby tylko obie straszliwe w ojny świa
towe. Dzisiaj w chodzim y w Nowy Rok bogatsi zarówno
o tragiczne, jak i radosne doświadczenia. Przecież żyje

my, i otrzym aliśm y w darze jeszcze kolejny rok. Bądźmy
wdzięczni Bogu i pokorni. Wielu braci i sióstr nie docze
kało końca wieku i Tysiąclecia.
Słusznie rok Dwutysięczny zyskał miano W ielkiego —
Jubileuszowego, a to z racji okrągłej rocznicy naro
dzin Syna Bożego w betlejemskiej stajence. Lata ju b i
leuszowe to nie w ym ysł średniowiecza czy też nowych
czasów. Obchodzono je już w Palestynie po powrocie
Izraela z niewoli egipskiej. Księga Kapłańska posta
nawia: „Będziecie św ięcić rok pięćdziesiąty (rok ju b i
leuszowy przypadał w Izraelu raz na pięćdziesiąt la t).
Oznajmijcie wyzwolenie dla wszystkich mieszkańców kra
ju. Będzie to dla was jubileusz. Każdy wróci do swo
jej własności i do swego rodu” (Kap 25, 10-11). Na
wet ziemia miała prawo do odpoczynku. Tak wspaniałą
ideę m ogło odnow ić i w prow adzić w życie społeczeń
stwo, w którym panuje Chrystusowa Ewangelia — m iłość
bliźniego i szacunek dla każdego człowieka.
Wszystkie Kościoły Ekumeniczne od kilku lat przygoto
w ywały się do godnego powitania i przeżycia Świętego
Roku Jubileuszowego. Trwały, trw ają i trw ać będą spot
kania międzywyznaniowe na wspólnych modlitwach i kon
ferencjach. Już nie wystarcza szacunek i tolerancja
dla przekonań naszych bliźnich. Czujemy potrzebę po
znania ich racji, a na tej bazie potrzebę budowania
jedności wszystkich w Chrystusie — przy Żłóbku i pod
Krzyżem naszego Zbawiciela.
Siostry i Bracia!
Przeżyliśmy niedawno najradośniejsze Święta: zabraliś
my ze stajenek Bożą Dziecinę do naszych serc. Teraz idź
my do ludzi, niech odczują, że „narodziła się w nas dobroć” .
Musimy się śpieszyć, bo jest jeszcze dużo do zrobienia,
a czas ucieka. Trzeba, zgodnie z nakazem Chrystusa, od
wiedzać chorych, pocieszać strapionych, karmić głodnych,
ubogim głosić Ewangelię. „Czyńmy wszystkim dobrze, a naj
bardziej domownikom wiary” — uczy św. Paweł (Gal 6,10).
Niech nas Bóg strzeże od zła wszelakiego. Gdy nadejdą
chw ile cięższej próby, prośmy o siłę, by w ytrwać przy
Chrystusie na ciernistej drodze. „Jedni drugich brzem io
na noście — jak mówi Pismo Św. — i tak wypełnicie Za
kon Chrystusa” — zachęca A postoł Narodów (Gal 6, 2).
Realizujmy każdego dnia postanowienia adwentowe i bo
żonarodzeniowe. Niech Księga naszego życia codziennie
wzbogaca się o zapas nowych dowodów naszej miłości, uf
ności i wiary. Tego Wam życzę na cały Rok Dwutysięczny,
na dalsze lata. A słowa pozdrowień noworocznych kończę
m odlitwą Świętego Apostoła z I Listu do Koryntian: „Bogu
mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chry
stusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we
wszystko, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy ocze
kujecie objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On
też będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzu
tu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg,
który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim, Jezusem
Chrystusem, Panem naszym” (I Kor 1, 3-9).
„M iłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chry
stusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami
wszystkimi teraz, przez cały Nowy Rok i zawsze”.
Wasz w Chrystusie

Zwierzchnik K ościoła Polskokatolickiego

Z życia naszego Kościoła

Uroczystość parafialna w Okole
W dniu 8 września 1999 r. parafia polskokatolicka w Okole przeżyła doroczną uroczystość
odpustową — Narodzenie NMP — Matki Bożej Siewnej.

Do Komunii Św. przystąpili wszyscy licznie zgromadzeni

Mszę Świętą w intencji parafian sprawował
ks. bp Jerzy Szotmilier

Każdego roku w tym dniu, już od
rana, bez względu na dzień tygodnia,
wszyscy wierni naszej parafii licz
nie gromadzą się w swojej świątyni.
W tym roku zaszczycił nas swoją
obecnością ordynariusz Diecezji Kra
kowsko-Częstochowskiej ks. bp Je
rzy Szotm ilier. Przybyli również
zaproszeni kapłani: ks. dziek. Henryk
Dąbrowski z Warszawy, ks. prob. Zbig
niew Bonkowski ze Świeciechowa,
ks. prob. Marian Kowalczyk ze
Skadli. Ze względu na nagranie
radiowe nie m ógł być obecny na
uroczystości ks. dziek. Aleksander
Bielec z Tarłowa. Całą uroczystość
prowadził proboszcz tutejszej para
fii — ks. Hubert Szryt.
Przed wejściem do świątyni nastą
piło powitanie dostojnego gościa —
Księdza Biskupa Ordynariusza, który
obchodzi w 1999 r. 20-lecie sakry
biskupiej — tak więc była to dodat
kowa okazja do życzeń, wzruszeń
i skrom nego upom inku. Dzieci pow i
tały Dostojnego Gościa kwiatami

Uczestnicy
parafialnej
uroczystości

i wierszem, a przedstawiciel społe
czności parafialnej — jak każe oby
czaj — chlebem i solą.
Następnie bp Jerzy Szotm iller,
kapłani i wierni, śpiewając pieśń
„O to jest kapłan w ielki” - zajęli
miejsca w kościele.
Mszę Świętą w intencji parafian
sprawował Ks. Bp Ordynariusz. On
też pośw ięcił wieniec dożynkowy
uwity przez parafianki z tego
rocznych kłosów, błagając Bo
ga w m odlitwie, aby nigdy i ni
komu nie zabrakło chleba powszed
niego.

Słowo Boże w ygłosił ks. dziek.
Henryk Dąbrowski. Zasadniczym
tematem hom ilii była osoba Maryi,
którą wszyscy tak bardzo kochamy
i czcimy, której tak często poświę
camy pieśni, nabożeństwa i m od
litwy.
Ks. Bp O rdynariusz w swoim sło
wie pasterskim nawiązał do słów
kaznodziei. M iłość Boga, przywiąza
nie do Matki Chrystusowej będzie
najlepszą dewizą życia współczes
nego chrześcijanina. Pobyt w tutej
szej parafii — pow iedział Dostojny
Gość — jest dla mnie każdorazowo

„akum ulatorem ” do dalszej pracy
biskupiej dla dobra naszego Świę
tego Kościoła...
Pod koniec Mszy św., podczas któ
rej wszyscy przystąpili do stołu
eucharystycznego, proboszcz naszej
parafii serdecznie podziękował Ks. Bi
skupowi, kapłanom, swoim parafia
nom oraz sym patykom naszego
Kościoła za liczny udział w uroczy

stości, za w spólną m odlitw ę do
naszego Pana i Jego Matki.
Procesję eucharystyczną w okół
kościoła prow adził ks. prob. Z big
niew Bonkowski.
Podsumowaniem wrześniowej uro
czystości niech będzie obraz z głów 
nego ołtarza, przedstawiający Matkę
Boską Siejącą, z napisem u stóp:
„Złote ziarno z rąk Niepokalanej” ...

My, parafianie z Okoła, z całe
go serca dziękujem y naszemu pro
boszczowi — ks. Hubertowi Szrytowi — za piękną, podniosłą i po m i
strzowsku zorganizowaną uroczy
stość.

Uczestnik uroczystości
Pelagia Ewa Tobis

Msza Święta prymicyjna ks.
W dniu 19 września 1999 roku, po raz pierwszy
w 75-letniej historii jednej z najstarszych parafii polskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu, Mszę Świętą prym icyjną odpraw ił ks. mgr M i
rosław A. Michalski. U kończył on studia filozoficzne na
Uniwersytecie M ikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stu
dium Pedagogiczne. W listopadzie 1998 roku otrzym ał
z rąk bpa prof. dr hab. W iktora Wysoczańskiego —
zwierzchnika Kościoła — święcenia diakonatu i jako
alumn Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła
Polskokatolickiego, pod opieką ks. proboszcza Bogda
na Skowrońskiego, odbywał praktykę w parafii polskokatolickiej w Toruniu. Jednocześnie kontynuow ał stu
dia teologiczne w Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej w Warszawie. Jako absolwent ChAT i WSD, zło
żył egzamin i w dniu 18 września 1999 roku otrzym ał
święcenia kapłańskie z rąk bpa W iktora Wysoczańskie
go — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego.
We Mszy Świętej prym icyjnej licznie uczestniczyli
parafianie, rodzina i zaproszeni goście. Prym icjant —
w asyście ks. proboszcza Bogdana Skowrońskiego,
ks. proboszcza Tadeusza Urbana i ks. proboszcza Hen
ryka Nowaczyka oraz służby liturgicznej — spowiedzią
ogólną rozpoczął pierwszą Mszę Świętą w parafii,
w której przez ostatni rok pełnił posługę diakona,
a wcześniej lektora.
W okolicznościowej hom ilii ks. Bogdan Skowroński,
m ówiąc o kapłaństwie Chrystusowym jako trw aniu na
Golgocie obok Ukrzyżowanego, życzył ks. M irosławo
wi, aby w swojej kapłańskiej posłudze nie przerażał się
żadnymi trudnościam i, gdyż Ten, któremu zaufał, jest
jego mocą.
Dziękując za wspólną m odlitwę, pamięć, liczne ży
czenia i przejawy życzliwości, ks. M irosław M ichal
ski udzielił wszystkim prym icyjnego błogosławień
stwa.

Ks. Mirosław Michalski odprawia Mszę św. prymicyjną
W otoczeniu rodziny i gości

Urząd nauczycielski pow stał wtedy, gdy Jezus Chrystus „przyw oła ł do siebie tych, których sam
chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanow ił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, aby m ógł wysyłać ich
na głoszenie nauki” (M k 3 ,13-15). Swoim Apostołom nakazałskładanie ofiary sakramentalnej, któ
ra przynosi pojednanie: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pa
m iątkę” (Łk 22,19). Dał im też władzę uw alniania ludzi od grzechów mocą Ducha Świętego: „Weźm ijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (J 20, 22-23). Jezus
Chrystus udzielił im więc uczestnictwa w swoim Kapłaństwie; stworzył hierarchiczną strukturę wła
dzy dla ustanowionego przez siebie Kościoła. W Nowym Testamencie władza ta ma charakter słu
żebny, wyraźnie w yodrębniony i związany z funkcją apostolską (zob. Dz 1,25), a nazwana jest po
sługą (zob. Dz 1,17), kierowaniem (zob. D z 20, 28; Flp 1,1), starszeństwem (zob. D 20,17; 1 P 5,1),
włodarstwem (1 Kor 4, 2; Tt 1, 7). Z m artw ychw stały Jezus pow ierzył Apostołom mandat misyjny:
„Idąc na cały świat nauczajcie wszystkie narody (...), a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata (Mt 28,19-20). Mają oni nauczać to, co Bóg w ciągu wieków ob ja w ił dla nasze
go zbawienia, a co zostało zapisane na kartach Pisma ś w ię te g o . Św. Paweł mówi, że pełni swoją
misję w imieniu Chrystusa: „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniam y posłannictw o jakby Boqa
samego” (2 Kor 5, 20).

W Roku Wielkiego Jubileuszu

RZYM i inne stolice apostolskie
Społeczności katolickie przyzwyczaiły się do tego, że trady
cyjnie już, od wieków, uznaje się Rzym — Wieczne Miasto — za
jedyną stolicę apostolską. — Czy jest to rzeczywiście tylko
Jedyna stolica apostolska?
Prawo Rzymu, a właściwie Watykanu, do miana świętej stoli
cy jest niekwestionowane. Gmina chrześcijańska istniała tam
dzięki pracy apostołów, to pewne. Jednakże do miana stolic
apostolskich mają prawo pretendować wszystkie siedziby
biskupie założone przez Apostołów.
Jezus C h rystu s — Z ało życie l
K ościoła — nie m ia ł s to lic y ani tro 
nu. O p uściw szy N azaret celem
p ełnie nia m esjańskiej m isji, sta ł się
w ęd ro w nym N auczycielem , bez
w łasnego dom u. M ów i o tym
o tw arcie : „L is y m ają jam y, ptaki
latające w p ow ietrzu m ają gniazda,
a Syn C złow ieczy nie ma gdzie skło 
nić g ło w y” . G dy C hrystus w stą pił na
tron krzyża, u czn io w ie rozeszli
się po całym ów czesnym św iecie
g ło s ić E w a ng elię o K rólestw ie B o
żym . W zorem M istrza - nie dbali
o d o b ra doczesne i nie posiadali
w łasnych, stałych stolic a p o sto l
skich. S łużyli po prostu w szyscy
całem u K ościoło w i. N ajlepiej w i
d zim y to na p rzykładzie losów
św. Pawła, n ie ustan nie w ę d ru ją ce 
go w służb ie E w angelii. R ów nież
inni A p o sto ło w ie , a w śród nich
P iotr, szli tam , g dzie ich w ysła 
ło K olegium A postolskie.
Skąd w ięc w zięły się „s to lic e
św ięte” ? Pow staw ały w szędzie tam,
gdzie A p o s to ło w ie i ich u czniow ie
zd o b yw a li dla C hrystusa w iększe
g ro n o w yznaw ców . D ziało się to
przew ażnie w w iększych m iastach.
W szędzie, gdzie udało się z o rg a n i
zow ać gm inę chrześcijańską, A p o 
s to ło w ie u stanaw iali dla tych gm in
o piekunów d uch ow ych — p rezbite
rów, czyli kapłanów , z biskupem na
czele. W ładzę przekazyw ali przez
włożenie rąk. Tak odbyw ały się świę
cenia na p oszczególne sto pn ie h ie
rarchii ko ście lne j. B iskupi m ieli
ju ż obow iązek tro ski o ko n k re t
ną W sp ó ln otę w yznaniow ą, zwaną
Kościołem . Już w czasach a p o s to l
skich p ow sta ło bardzo w iele Ko
ś c io łó w — zw łaszcza w Małej Azji,
w G recji, Ita lii i w Egipcie.
W szystkie założone przez A p o s to 
łó w o śro d ki kościelne, na czele
któ rych stał biskup, m ia ły praw o
nazyw ać się sto lica m i a p o s to ls k i
mi. Prawo to za cho w a ły do dnia
d zisiejszego naw et te m ie jscow o ś-

ci, k tó re o b e c n ie n ie są
siedzibą biskupa. Ist
nieje w Kościele Rzyms k o k a to lic k im
zw y
czaj, że g d y papież
m ianuje now ego b i
skupa do p o m o cy o r
d yna riu szow i diecez
ji, to daje now o m ia
nowanemu ty tu ł paste
rza ja kie jś m ie jsco 
w ości, w któ re j kie
dyś rezydow ał biskup,
bo istn ia ła tam w s p ó l
nota kościelna. T a
ki pasterz zw ie się
w b ra tnim K ościele
„biskupem tytularnym ” ,
bo ma ty lk o tytu ł, a nie
ma diecezji.
W Kościele p ie rw o t
nym nie było o kre śle 
nia „s to lic y a p o s to l
Jerozolima (fot. arch. z album u pochodzącego z r. 1900)
skiej” . S tolica bow iem
ko ja rzy się zawsze z tron em , arm ią
tego miasta w racają z w ędrów ek m i
u rzę d n ikó w i sług, splendorem
syjnych a po stoło w ie , by zdać spra
i pałacem . Żadnym z tych elem en
w ozdanie przed K olegium ze swojej
tó w K o ś c ió ł C h ry s tu s o w y nie d y 
d ziałalności. Tu o d b y ł się pierw szy
sp o n o w a ł, p rz y n a jm n ie j przez
zjazd Apostołów, zwany „soborem jepierw sze trz y w ieki. Może z tej
rozolim skim ” . W Nowym Testam en
racji n iko m u nie p rzyszło naw et
cie najw ięcej jest w zm ianek o Ko
na m yśl w idzieć w sw oim pasterzu
ś cio ła ch , a w ięc i o s to lic a c h a po 
w ład cy, a stołka, na któ ry m biskup
stolskich, założonych przez św. Paw
sie d zia ł, o k re ś la ć g ó rn o lo tn ie
ła. Ten w ie lk i A p o s to ł N arod ó w po
tronem ? Przypom nijm y teraz niektó
odejściu z miasta, gdzie Bóg przez je
re „s to lic e a p o s to ls k ie ” , znane
go posługę p ow oła ł do istnienia no
z ka rt Pism a św iętego. Bez w ą t
wą W spólnotę w ierzących, u trzym y
p ie nia na pierw szym m iejscu nale
w ał ko n ta k ty z now ym K ościołem
ży w ym ie n ić Jerozolim ę. Tu naro
przez p osłań ców lub listow n ie . Tak
d z ił się K o ściół. W edług tra 
p o w sta ły dwa lis ty do K o ryn tia n ,
d y c ji, p ie rw szym
prze ło żo nym
d w a d o T esaloniczan, jeden do Efe
g m in y w Je ro zolim ie b ył św. Ja
zjan i szereg inn ych. W A p o ka lip sie
kub. Jero zolim a , uśw ięcona męką
św iętego Jana znajdują się listy kie
i śm ie rcią C hrystusa, a także o p ro 
row ane do b isku pó w , sto jących na
m ie nio na chw ałą Jego z m a rtw y c h 
czele W s p ó ln o t w ta k ic h m iastach,
jak Efez, Sm yrna, Pergam on i inne.
w stania i w niebow stąpienia, będąc
Listy zaw ierają p o ch w a ły i nagany
kolebką K ościoła — najbardziej na
a p o sto lskie dla ty c h b is k u p ó w za
daw ała się na ce ntrum rządzenia
g orliw ość lub opieszałość w służbie.
K ościołem . I rzeczyw iście, pełni
Biskupi bowiem byli przede w szyst
ona ja kiś czas rolę serca i m óz
kim sługam i Kościoła.
gu w C hrystusow ej W spólnocie. Do

A stało s to 2000 lat temu
Wiadomo powszechnie, iż przywód
cy narodu żydowskiego oczekiwali
Mesjaszajako potężnego władcę, który
przywróci potęgę państwa izraelskiego
za pomocą swych wojsk. Tymczasem
jednak, wbrew ich oczekiwaniom,
Chrystus przyszedł na świat jako słabe
Dziecię, które Maryja „owinęła... w pie
luszki i położyła... w żłobie” (Łk 2, 7).
Nie należy się więc dziwić, że w tej
sytuacji nie spieszno im było Go witać.
Jednakże w czasie narodzenia Chry
stusa, „byli w tej krainie pasterze w polu
czuwający i trzym ający nocne straże
nad stadem sw oim ” (Łk 2,8). To właś
nie oni zostali wezwani, by godnie
przywitać oczekiwanego Zbawiciela.
Warto tutaj przypomnieć, że Betlejem
i najbliższe okolice słynęły zawsze z ho
dowli owiec (i tak jest do dziś).
W czasach, o których opowiada
Ewangelista, „pasterze palestyńscy (...)
ubrani są w tunikę siągającą przynaj
mniej do kolan, dookoła bioder prze
wiązani zawsze rzemiennym pasem.
Głowę nakrywają długą, spadającą na
ramiona chustą, tzw. Keffijje. Torba
przewieszona przez ramię i pas skó
rzany z szeregiem skrytek na przed
m ioty służące do użytku pasterskiego
uzupełniają strój powszechnie uży
wany. C hroniąc się przed chłodem
nocy używają kożucha lub płaszcza.
Wreszcie większość pasterzy gra na
flecie, rzadziej na tzw. rababe, in
s trumencie muzycznym o jednej strunie”
(N. Dąbrowski, „Życie Maryi, Matki
Jezusa” , Warszawa 1954).
Pasterze z Betlejem odznaczali się
zawsze wielką odwagą, co wynikało,
być może, z trudnych warunków, w któ
rych przyszło im żyć. Bowiem na
wschód i na południe od Betlejem roz
ciągała się Pustynia Judejska (ciąg
nąca się aż do Morza Martwego), skąd
można było się spodziewać napadu
koczowników. Na zachód zaś od miasta
rozciągała się równina Szefela, którą
zamieszkiwali nieprzyjaźni Filistyńczycy. To właśnie ciągła gotowość do
obrony wyrabiała u pasterzy betlejem
skich hart i odwagę.
Giovanii R icciotti pisze w swojej
książce pt. „Życie Jezusa” (Warszawa,
1954, s. 260): „Pasterze ci mieli bardzo
złą opinię u faryzeuszy i pisarzy. Przede
wszystkim nom adyczny żyw ot w ste
pie, gdzie brak wody, sprawiał, że byli
(oni) brudni i cuchnący; poza tym nie
znali podstawowych zasad dotyczą
cych obmywań rytualnych, czystości

budzący wątpliwości, gdyż w całej okolicy na pewno nie było innego nie
mowlęcia złożonego w żłobie. Wyma
gał on jednak od pasterzy naprawdę
wielkiej wiary, by w słabym niemowlę
ciu mogli uznać Zbawiciela Świata.
Ewangelista dodaje: „I zaraz z anio
łem zjawiło się mnóstwo wojsk niebie
skich, chwalących Boga i mówiących:
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi
pokój ludziom, w których ma upodoba
nie” (Łk 2,13-14).

naczyń, doboru pokarmów i dlatego (...)
stanowili ów „lud ziemi” , który wzbudzał
tak serdeczną pogardę faryzeuszy.
Prócz tego pastrze ci uchodzili za noto
rycznych złodziei, radzono więc nie
kupować od nich wełny ani mleka, gdyż
m ogły to być rzeczy kradzione... Te
wyrzutki społeczeństwa nie były dopu
szczane przed trybunały sądowe, a ich
świadectwa — podobnie jak złodziejów
i rabusiów — nie były brane pod
uwagę” . Pomimo jednak tak złej opinii,
jaką ich otaczano, byli to ludzie proś
ci i szlachetni. Nic więc dziwnego, że
spoczęło na nich wybraństwo Boże.
I tak, stało się, że „anioł Pański stanął
przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka”
(Ł k 2 ,9). Nie należy się dziwić ich prze
rażeniu, gdyż widzenie postaci z za
światów uchodziło — w przekonaniu
prostego ludu — za zapowiedź nie
szczęścia. Dodatkowym powodem prze
strachu była niezwykła jasność, jaka
otoczyła pasterzy. Wówczas to „rzekł
do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto
zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem wszystkiego ludu,
gdyż dziś narod ził się wam Zbawiciel,
którym jest C hrystus Pan, w mieście
Dawidowym ” (Łk 2-10, 11).
Równocześnie anioł udzielił im wskazówek, po czym będą mogli poznać
obiecanego Mesjasza, który przyszedł
na świat w ludzkim ciele. „A to będzie
dla w as znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone
w żłobie” (Ł k 2 ,12). N ie można w yklu
czyć, że wskazał im też kierunek ku
grocie, w której narodziło się to nie
zwykłe Dziecię. B ył to dowód nie

Pasterze nie pozostali obojętni na to
wezwanie. Wyruszyli na poszukiwanie
Dzieciątka z pośpiechem i podniece
niem, które rodzi się z poczucia brater
stwa i równości. Na pewno szli by
wolno i opieszale, gdyby kazano im
szukać narodzonego Mesjasza na dwo
rze Heroda. A gdy przybyli do groty
narodzenia znaleźli wszystko tak,
jak oznajm ił im anioł. Tekst Ewange
lii św. Łukasza nie wspomina nic
o pokłonie, jaki na pewno pasterze
oddali Bożemu Dziecięciu. Bowiem
oddanie pokłonu komuś większemu od
siebie należało do zwyczaju ludów
Wschodu. Zwraca jednak na to uwagę
pobożność ludowa, wyrażana przede
wszystkim w słowach różnych pasto
rałek i kolęd.

„T am w ita li w żłobie Pana,
p o klę ka li na kolana

—

I o d d a li dary,
co z sobą w zię li”...
A gdy już pokłonili się Panu i złoży
li Mu swe proste dary, pow rócili
do swoich codziennych obowiąz
ków i „rozgłośnili to, co im po
wiedziano o tym Dzieciątku” (Łk 2,
17). Podzielili się więc swoim
szczęściem z innymi, stając się
w ten sposób pierwszymi aposto
łam i Boga-Człowieka. Nie dziwmy
się więc, że ustawiane we wszyst
kich świątyniach żłóbki i szopki
nie mogą się obejść bez postaci
pasterzy.
„A n io ł pasterzom mówił: Chrystus
się wam narodził...” . W noc w ig i
lijną pow italiśm y Syna Bożego,
który dla naszego zbawienia stał
się człowiekiem. Przyjm ijm y Go
do naszych serc, by było Mu w y
godniej niż w żłóbku...

Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
doktorem honoris causa
Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria
W dniu 4 grudnia 1999 roku bp prof. dr. hab. W iktor Wysoczański otrzym ał doktorat honoris
causa Uniwersytetu w Bernie. Jest to pierwszy doktorat honorowy przyznany przez ten Uniwer
sytet obywatelowi Polski. W uzasadnieniu podkreślono zasługi naukowe i dydaktyczne Księ
dza Biskupa, a szczególnie Jego wkład w upowszechnienie starokatolicyzm u oraz
w rozwój dialogu starokatolicko-prawosławnego.
Bp Wiktor Wysoczański jest profesorem Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej, prowadzącym wykłady na uczelniach
w kraju i za granicą. W latach 1987-1990 był prorektorem ChAT,
a w latach 1990-1996 rektorem ChAT. Od 1996 roku znowu jest
prorektorem tej uczelni. Pełniąc najwyższe funkcje w Akade
mii, Ksiądz Biskup był organizatorem wielu konferencji nauko
wych. W tym czasie b ył ponadto promotorem wielu prac dok
torskich i magisterskich, przewodniczącym Komisji Wydawni
czej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, autorem wielu
książek i artykułów, publikowanych w „Roczniku Teologicz
nym” , kwartalniku teologiczno-filozoficznym „Posłannictwo” ,
„Oekumene in Polen", PNCC Studies, IKZ i innych. Należy tak
że przypomnieć, że bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański to tłu
macz zachodnioeuropejskiej Iiteratury starokatolickiej, zwłasz
cza podstawowych dokumentów starokatolickich.

Wiktorowi Wysoczańskiemu najwyższe akademickie wyróż
nienie — doktorat honoris causa.
Uroczystość odbyła się w Wielkiej Sali Kasina w Bernie
(Szwajcaria) i zgromadziła przedstawicieli władz politycznych,
parlamentarnych i kościelnych kraju oraz korpusu dyplomatycz
nego. Był wśród nich ambasador Polski w Szwajcarii Marek
Jędrys wraz z małżonką.

Dorobek naukowy i organizacyjny przyniósł uznanie
bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu nie tylko w kraju, ale tak
że za granicą. Doceniając zasługi Księdza Biskupa dla roz
woju nauki, Uniwersytet w Bernie, w 165 rocznicę swego po
wstania i w 125 rocznicę powołania Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego, przyznał bp. prof. dr. hab.

Wizyta Arcybiskupa Utrechtu w Polsce
Na zaproszenie bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — przybył
do Polski z kilkudniową wizytą Arcybiskup Utrechtu, a zara
zem przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich — Jan A. Glazemaker.
W spotkaniu z Dostojnym Gościem, jakie miało miejsce
w Domu Konferencyjnym im. bpa Edwarda Herzoga w dniu
16 października 1999 roku, wziął udział bp Wiktor Wysoczań
ski, bp Hans Gerny (zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii), a także przedstawiciele du
chowieństwa polskokatolickiego, Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej, Dyrekcji „Polkat” -u i naszej Redakcji.
Bp W iktor Wysoczański powitał wszystkich uczestników
tego spotkania, a szczególnie abpa Jana A. Glazemakera
z małżonką oraz bpa Hansa G erny’ego ze Szwajcarii.
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, omawiając dzia
łalność Arcybiskupa Utrechtu, szczególnie podkreślił Je
go zasługi na rzecz zbliżenia Kościoła Polskokatolickiego
i innych Kościołów Unii Utrechckiej.
Następnie głos zabrał abp Jan A. Glazemaker, który —
dziękując za to spotkanie — m.in. powiedział: „Pełniąc obo
wiązki Arcybiskupa Utrechtu i przewodniczącego Między
narodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, m og
łem często odwiedzać Polskę. Mam bardzo dobre wspom
nienia z tego okresu. Dużo dowiedziałem się o Polsce
i o Kościele P olskokatolickim ; o historii m artyrologii Wa
szego narodu w czasie II wojny światowej, ale także o histo

rii przemian, które nastąpiły w ostatnich latach w Polsce i Ko
ściele Polskokatolickim. Z ogromną wdzięcznością wspomi
nam fakt przyznania mi doktoratu honoris causa Chrześci
jańskiej Akadem ii Teologicznej, kiedy rektorem tej uczel
ni był prof. dr hab. W iktor Wysoczański. Nie mam żadnych
wątpliwości odnoszących się do bliskiej i szczerej więzi Ko
ścioła Polskokatolickiego z Kościołami Starokatolickim i
Unii Utrechckiej, której bp W iktor Wysoczański jest nie
wątpliwie gwarantem ” .
Przemawia Dostojny Gość.
Od lewej: bp Hans Gerny (Szwajcaria)

Wystąpienie dziekana, prof. Ursavon
Arxa z okazji przyznania biskupowi
prof. dr. hab. Wiktorowi WYSOCZAŃSKIEMU, w uroczystym Dies Academicus 4 grudnia 1999 roku w Uni
wersytecie w Bernie doktoratu hono
ris causa

,

C h rz e ś c ija ń sko ka to lick i W yd ział T e o lo g ic z n y p rzy
znaje d o k to ra t hon oris causa w zakresie te o lo g ii b isku 
powi prof. W iktorowi Wysoczańskiemu z Warszawy, z Pol
ski.
U honorow any u ro d z ił się w 1939 roku na terenach ów 
czesnej wschodniej Polski. S tud io w ał teologię w Warsza
wie, następnie nauki prawnicze w Toruniu, a potem ponow
nie w W arszawie. Przez okres jednego roku, w latach
1971/72, u zup ełnia ł sw oje studia na C hrześcija ńsko katolickim W ydziale Teologicznym tutejszego Uniwersy
te tu . Po zw ień czon ej sukcesem o b ro n ie pracy d o k to r
skiej, a następnie h a b ilita cji został, począw szy od
1990 roku, profesorem w zakresie starokatolicyzm u, pra
wa koście lne go i państw ow ego prawa w yzna nio w e g o
w C hrześcija ńskiej A kadem ii T e o lo g iczn e j w W arsza
wie, U czelni pow ołanej d o ż y c ia w 1954 roku, kształcą
cej studentów wszystkich nierzym skokatolickich Kościo
łó w w Polsce. A ka de m ii tej słu ż y ł ja ko re kto r w latach
1990-96, a od trzech lat jest jej p ro re kto re m do spraw
naukow ych.
Jego praca naukowa koncentrowała się z jednej strony
w o kó ł historii starokatolicyzm u w śród Polaków w A m e
ryce Północnej oraz w ich e uropejskiej ojczyźnie, na te
mat której w ydał dwa fu ndam entalne dzieła, co prawda
po polsku; z drugiej publikow ał prace w zakresie polskie
go prawa w yznaniow ego. Na szczególne słowa uznania
zasługuje Jego d łu go letn ia praca związana z tłum acze
niami, z języka n iem ieckiego, i upow szechnianiem lite 
ratu ry s ta ro ka to lickie j w Polsce.
Jego d zia ła ln o ść jako nau czycie la i n au kow ca była
ściśle zw iązana ze służbą w Kościele. R eprezentow ał
swój K ościół w międzynarodowym dialogu prawosławno-s ta ro k a to lic k im w latach 1975-1987. W zw iązku z p o li
ty czn ym zw rotem w Jego kraju zo stał w 1995 roku w y 
brany Z w ierzchnikiem Kościoła P olskokatolickiego; od
trzech lat jest też Biskupem D iecezji W arszaw skiej.
Jego zdecydow anem u i otw artem u zaangażow aniu za
wdzięczać można to, że Jego K ościół dzisiaj znalazł d ro 
gę w yjścia z h isto ryczn ie uw a ru n kow an e j izolazji oraz
to, że na e u ro p e jskie j arenie p otrafi zło żyć g od nie
św iadectw o żyw otności kościelnego starokatolicyzm u.

Bp prof. dr hab.
Wiktor Wysoczański —
doktor honoris causa
Uniwersytetu
Berneńskiego
W tym samym dniu doktorat honoris causa otrzymało
sześć innych osób z Niemiec, Belgii, USA, Grecji i Francji

Erika Engel (Niemcy)

Norbert Paul Engel (Niemcy)

Edward E. Carmeliet (Belgia)

Dawid L. Sackett (USA)

T reść lau da tio:
W ikto row i W ysoczańskiem u, te olo go w i, p raw nikow i
i b isku po w i, k tó ry dzięki sw oim badaniom w yjaśnia his to rię starokatolicyzm u Polaków pośród am erykańskiej
emigracji i w jej polskiej ojczyźnie, który bada państwowe
i w ew nątrzkościelne uw arunkow ania istnienia K ościoła
w Polsce, który bada ekum eniczne stosunki swojego Ko
ścioła w relacji do innych polskich Kościołów i, w ybiega
jąc poza granice Jego ojczyzny, w istotny sposób wspiera
i sprzyja intensyfikacji więzi między Kościołami starokato
lickim i a prawosławnymi, który w ykonał olbrzym ią pracę
tran slato rską i p ro m o cyjn ą lite ra tu ry sta ro ka to lickie j.

Prof. dr M. Tiverios (Grecja)

Martine Feissel (Francja)

Uroczystość Świętej Rodziny

... w tym, co jest Ojca mego,

Ja być muszę

(Mt 3, 49)

Po powrocie z Egiptu — Józef i Maryja osiedlili się w Nazare
cie, a Jezus zapewne liczył około dwóch lat. Od tej chwili aż do
rozpoczęcia przezeń publicznej działalności upłynie prawie lat
trzydzieści, który to okres nazywany jest powszechnie „ży
ciem ukrytym ” Chrystusa. O tym długim okresie wżyciu Boga-Człowieka nie posiadamy jednak prawie żadnych szczegółów
poza lakonicznym stwierdzeniem św. Łukasza: „Dziecię rosło
i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim ”
(Łk 2, 40). Jeden tylko epizod z tych czasów przekazany zo
stał przez Ewangelistę opisującego dziecięce lata Zbawiciela.
Opowiadanie św. Łukasza rozpoczyna się od stwierdzenia,
że rodzice Jezusa „ch o d zili co roku do Jerozolim y na święto
Paschy” (Łk 2,41). Czciciele bowiem Jahwe trzy razy w roku odby
wali pielgrzym ki do świątyni jerozolim skiej: na uroczystość
Paschy, na dzień Pięćdziesiątnicy i na święto Namiotów, noszące
nazwę „uroczystości pielgrzym ich” . Taki był nakaz prawa starozakonnego. Jednak do ścisłego zachowania tego w ym o
gu obowiązani byli jedynie mieszkańcy Judei.
Jezus tow arzyszył prawdopodobnie Maryi i Józefowi już
w poprzednich latach. Jednak opowiedziane przez Ewangelistę
wydarzenie miało miejsce, gdy Zbawiciel ukończył lat dwanaś
cie. Czytamy bowiem: „G dy (Jezus) miał dwanaście lat, poszli
do Jerozolim y na to święto, jak to było w zwyczaju" (Łk 2,42).
W tym bowiem wieku każdy Izraelita stawał się „synem Pra
wa” . Od tej chwili podlegałwszystkim drobiazgowym jego przepi
som, a jeżeli je przekroczył, podlegał przewidzianym karom.
Dla wypełnienia przepisu prawa udał się Chrystus do świątyni
jerozolim skiej, by przez cały tydzień uczestniczyć w przepi
sanych obrzędach i oddać cześć Bogu w miejscu świętym.
Obchody święta Paschy rozpoczynały się 14 dnia miesiąca
Nizan, kiedy to na dziedzińcu świątyni zabijano baranka wielka
nocnego. Napływ pielgrzymów sprawiał, że ofiary te trwały przez
całe popołudnie, gdyż liczba osób zasiadających do wieczerzy
paschalnej nie mogła przekraczać dwudziestu. Następnie —
po upieczeniu na rożnie — spożywano go wraz z niekwaszonym
chlebem oraz gorzkimi ziołami i czerwonym sosem sporządzo
nym według starodawnego przepisu. Dzień 15 Nizan — kiedy
m iały miejsce główne uroczystości — spędzali pielgrzymi
w świątyni, towarzysząc obrzędom religijnym . Następnego
dnia składano ofiarę z pierwszych kłosów jęczmienia.
Kiedy wreszcie nadszedł czas powrotu stało się coś, czego
Maryja i Józef najmniej się spodziewali. Albowiem „zostało dzie
cię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice”
(Łk 2,43). Nasuwa się pytanie, jak to było możliwe? Rzecz wyjaś
nia G. Ricciotti, gdy pisze: „Karawana na Wschodzie posiada
swoiste prawa... Każdy jej członek dostosowuje się do czasu wyru
szenia karawany i do czasu przybycia jej do celu, ale poza tym
m a dość dużą swobodę. W drodze podróżni dzielą się na grupki,
które idą w pewnym oddaleniu jedna od drugiej... Jedynie wie
czorem, gdy karawana dotrze na miejsce noclegu, wszyscy zbierają się znowu razem. Chłopiec w wieku lat dwunastu... miał peł
ne prawa do korzystania ze swobody w podróży, i to jeszcze więk
sze niż mężczyzna dorosły, bo poza przyjętymi zwyczajami
uwzględniano właściwą jego wiekowi ruchliwość i żywotność”
(Życie Jezusa Chrystusa, Warszawa 1954, str. 280).
Nie można posądzać Maryi i Józefa o obojętność o losy Je
zusa. Albowiem — jak relacjonuje św. Łukasz — „mniemając,
iż jest (On) pośród podróżnych, uszli dzień d ro g i" (Łk 2,44).
Dopiero kiedy przybyli na miejsce pierwszego postoju (wed-

ług lokalnej tradycji miała nim być miejscowość el-Lubban, po
łożona na pograniczu Judei i Samarii), „szukali go między
krew nym i i znajom ym i” (Łk 2, 44). Niestety, bezskutecznie.
W tej sytuacji — kiedy inni nazaretańczycy ruszyli w drogę do
Galilei — Maryja i Józef zatroskani „w ró cili do Jerozolimy, szu
kając Go” (Łk 2,45). Po drodze mijały ich inne karawany. Wypy
tywali wszystkich — na próżno. I dopiero „po trzech dniach zna
leźli g o w świątyni, siedzącego, wśród nauczycieli, słuchające
go i pytającego ich ” (Łk 2,46). Miało to miejsce w krużganku Sa
lomona lub Królewskim, gdzie uczeni w Piśmie i doktorowie Pra
wa odpowiadali na zadawane im przez pielgrzym ów pytania
i rozstrzygali ich wątpliwości. Dwunastoletni Jezus — uczest
niczący w dyspucie — nie tylko sam zadawał pytania, ale rów
nież odpowiadał na wątpliwości wysuwane przez innych.
Udział zaś nieznajomego młodzieńca wzbudził nie tylko zain
teresowanie, ale — jak to stwierdza Ewangelista — „zdum ie
wali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpo
w iedziam i” (Ł k 2 ,47). Nie wiedzieli bowiem, że pośród siebie
mają Syna Bożego. Również Maryja i Józef, którzy zapewne
do końca przysłuchiwali się dyskusji religijnej, „ujrzawszy go,
zdziwili się” (Łk 2,48). Wiedzieli oni wprawdzie, że Jezus jest Sy
nem Bożym. Jednak w szarzyźnie dnia powszedniego nie do
strzegali w tym chłopcu nic niezwykłego, gdyż boska mąd
rość kryła się pod zasłoną człowieczeństwa.
Maryja, jak na matkę przystało — zapewne już po zakończeniu
dysputy z uczonymi, a więc po cichu i prywatnie — zwróciła się
doń, i rzekła: „Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec tw ój i ja
bolejąc szukaliśmy ciebie” (Łk 2,48). Słowa te nie były żadną
wymówką. W yrażały raczej wielką m iłość m atczynego serca
i jej ból z powodu straty dziecka, a zarazem radość ze szczęśliwe
go odnalezienia go. W odpowiedzi zaś usłyszeli„Czemuście
mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca me
go, ja być muszę?” (Łk 2,49). Odpowiedź Jezusa— będąca pierw
szymi Jego słowami przekazanymi przez Ewangelię — wyjaśnia
sens całego wydarzenia. W ynika z niej, że chociaż na pewien
czas uczynił się zależnym od swych ziemskich opiekunów, prze
cież zawsze czuł się Synem Bożym. Przypomniał Maryi i Józefo
wi, że jedyną racją Jego przyjścia na świat i całego życia ziem
skiego, jest chwała Ojca niebiańskiego oraz wypełnianie Jego
woli. Wolę tę pragnie wypełniać On zawsze, choćby Go to koszto
wało wiele zaparcia i pokonania nawet najbardziej szlachet
nych uczuć względem ludzi, którzy zapewnili Mu opiekę na tym
świecie. Jednak — jak stwierdza Ewangelista — „oni nie rozumie
li tego słowa, które im m ów ił” (Łk 2,50). Nie pojmowali, jakie to
sprawy Ojca niebiańskiego ma Jezus wypełnić i w jaki sposób
uczyni im zadość. Jednak przez szacunek nie pytali Go o to.
W słowach Jezusa dwunastoletniego: „Czyż nie wiedzieliś
cie, ż e w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę” (Łk 2,49), zawar
te jest przypom nienie dla każdego chrześcijanina. Przypom
nienie, że obowiązkiem naszym — jako wyznawców Chrystu
sa — jest czynne angażowanie się w sprawy Boga i Jego chwa
ły, Kościoła i jego rozwoju oraz naszej duszy i jej zbawienia.
Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie, jak do tej pory
wywiązywał się z tego obowiązku.

Rozważania pod koniec wieku
Bp Urs Kury (1901-1976)
Kościół
Chrześcijańskokatolicki
w Szwajcarii
Wiek XX nazwano już „wiekiem
K ościoła” . Jest to słuszne w tym sen
sie, że jeszcze żadna epoka nie
zajmowała się tak intensywnie bada
niem problem ów Kościoła i nie
dążyła z taką powagą do uzyskania
powszechnie obowiązującego roz
strzygnięcia tej kwestii. Jest to
utrudnione, lecz pod pewnym wzglę
dem również ułatwione przez to,
że ważne historycznie w yznanio
we postanowienia doktrynalne są
z reguły bardzo elementarne i wska
zują znaczenie tylko współczesnych
aspektów Kościoła. Odnosi się to
szczególnie do dokum entów wyzna
niowych XVI i XVII wieku, inspirowa
nych sprzecznością katolicko-protestancką. Wprawdzie Kościoły refor
mowane zachowały ważne elementy
podstawowe pojęcia Kościoła, ale
w swoim bojowym stanowisku wobec
prawnohierarchicznego pojęcia Ko
ścioła w średniowieczu podkreślały
one w sposób, obecnie już na ogół
przezwyciężony, niewidzialność Ko
ścioła, podczas gdy ich przeciwnik
w podobnie jednostronny sposób
usiłował na plan pierwszy wysunąć
w idzialność Kościoła (taki pogląd
gło sił np. Bellarmin, zm. 1621). Teo
logia protestancka obecnie wyszła
już wprawdzie daleko poza ówczesne
pozycje, ale do dziś nie może uzgod
nić jednolitego określenia pojęcia
Kościoła, tak że jeden z jej najbar
dziej reprezentatywnych teologów
przyznaje: „Kwestia Kościoła jest
dzisiaj niezałatwioną kwestią teologii
protestanckiej” (E. Brunner). Z dru
giej strony Kościół rzymskokatolicki,
któ ry tylko pobieżnie zajął się tym
problemem na soborze trydenckim
(1545-1563), przyjm ując oba waty
kańskie dogm aty papieskie podjął
wybiegającą naprzód decyzję co do
Kościoła, która mimo ostatnich prób
jej osłabienia pozostaje trudnym
problemem dla wszystkich innych
Kościołów. Trzeba jednak przyznać,
że w encyklice Piusa XII „M ystici
corporis” i Konstytucji dogm aty
cznej „O Kościele soboru watykań
skiego II” zostały wypowiedziane
sądy zasługujące na jak największą
uwagę. Również teologowie prawo
sławni wnieśli znaczny wkład do
eklezjologii, ale podkreślają oni
z upodobaniem (Florensky i inni), że
Kościół jest „życiem ” i dlatego jego
najgłębsza istota nie da się dogm a
tycznie zdefiniować.

KOŚCIÓŁ
Dlatego tym większego znaczenia
nabiera fakt, że obecnie, wprawdzie
nie w dogm atycznej, ale w nowotestamentowo-egzegetyczne pracy ba
dawczej wszystkich Kościołów, pod
stawowe poglądy na istotę Kościoła
(z wyłączeniem kwestii papieża)
w zdum iewającej mierze zbliżyły się
do siebie. Przede wszystkim uzna
no znaczenie mesjańskiej istoty
względnie boskości Jezusa C hry
stusa dla powstania i istnienia Ko
ścioła. Przełomowa pod tym wzglę
dem była również działalność w spół
czesnego ruchu ekumenicznego.
Już na pierwszej światowej konfe
rencji „Wiara i U strój” w Lozan
nie (1927) w ypowiedziano decydu
jące twierdzenie: „K o śció ł nie jest
tworem ludzkim, lecz dziełem Bo
żym ” . Po drugiej światowej konfe
rencji w Edynburgu (1937) utwo
rzono komisję, która przedłożyła
trz e c ie j ś w ia to w e j k o n fe re n c ji
w Lund w roku 1952 sprawozdanie,
na podstawie którego przyjęto nad
zwyczaj ważny wniosek końcowy:
„Czym jest Kościół można powie
dzieć tylko na podstawie tego, kim
jest C hrystus” . Nauka o Kościele
musi być uzasadniona ch rystologi
cznie (i tryinitarnie). Pogląd ten
utrzym ano i pod pe
w nym względem
jeszcze pogłębiono na czwartej kon
ferencji w Montrealu (1961).
Rozwój ten ma niemałe znaczenie
dla w ytłum aczenia punktu widzenia
teologów starokatolickich, którzy
z okazji Kongresu (1872) oświad
czyli: „Podstawą przyszłego zjedno
czenia Kościołów musi być teza o bo
skości Chrystusa i — zależna od tej —
teza, że Kościół założył Chrystus,
odwieczny Syn” . Tym samym powie
dziano, że nauka o Kościele może
w swej pełnej treści rozwijać się
dopiero wtedy, gdy w swych w ypowiedziach — co dotyczy również
wszystkich problem ów realizacji
zbawienia — będzie konsekwentnie
trzym ać się podstawowych orzeczeń
chrystologicznych starego Kościoła,
a m ianowicie tezy o boskości (325)
oraz o bóstwie i człowieczeństwie
Chrystusa (451). Problem istotny
Kościoła (i jego urzędu) jest, za
równo na gruncie egzegetycznym,
jak dogmatycznym, kwestią wiecznej
boskości człowieka Jezusa Chrystu(i Jego potrójnego urzędu). Jeśli ta
teza zostaje przyjęta, tym samym
zapada podstawowa decyzja, z której

dla zrozumienia Kościoła należy
tylko wyciągnąć właściwe końcowe
wnioski. Ta podstawowa decyzja
oznacza — ażeby to już antycypo
wać — że Kościół — który sam w so
bie jest wielkością stworzoną, przez
to, że założył go Chrystus, Duch
Święty ożywia, a Bóg Ojciec w ybie
ra - należy swoim bytem i działa
niem do Boskiego działania zba
wczego. Co więcej, on sam jest
faktem zbawczym i objawionym
(Gaugler). Nie znaczy to oczywiście,
że jest on takim w swoim kształcie
ziem sko-historycznym . Może on być
tym tylko w tajem nicy wiary, którą
według świadectwa Biblii należy
ciągle na nowo zdobywać, wiary
w Ojca, Syna i Ducha Świętego.
„Wierzę w święty Kościół po
wszechny, świętych obcow anie”
(Skład Apostolski).
To bosko-trynitarne pochodzenie
Kościoła stanowi właściwie kerygmatyczną treść biblijnych w ypow ie
dzi o Kościele. I to należy przede
wszystkim z nich wydobywać. Przy
tym jednak może chodzić nie tylko
o to, aby m ożliwie dokładnie pod
względem historycznym skopiować
i brać za wzór naszych obecnych
stosunków niekom pletny pod nie
którym i względami i uwarunkowany
dziejowo obraz gm iny pierwotnej,
jaki przekazuje nam Nowy Testa
ment. Nie możemy bowiem i nie
pow inniśm y po prostu naśladować
Kościoła pierwotnego, takiego, jaki
nam się ukazuje w perspektywie
historycznej. M iarodajny dla nas nie
jest historyczny kształt Kościoła
pierwotnego, lecz posłannictwo, któ
re Kościół pierw otny głosił. Dlate
go pytanie o pochodzenie Kościo
ła — na to należy zw rócić szcze
gólną uwagę — jest nie tylko py
taniem o jego początek w czasie,
lecz o jego transcendentalne po
chodzenie od Boga w T rójcy Jedy
nego. To jego pochodzenie reali
zuje się w czasie, a m ianowicie
w czasowym początku, jak i w cza
sowym rozwoju Kościoła pierw otne
go, o czym świadectwo pokazali nam
Ewangeliści i Apostołowie. I właś
nie to świadectwo o początku i roz
woju w czasie Kościoła pierw otne
go należy przyjąć i rozwijać jako
świadectwo o jego pochodzeniu od
wiecznym.
(„Posłannictwo”, nr 3-4/1976)

WARSZAWA - jest!
Był ta ki czas, kiedy oczom zabrakło łez...
17 stycznia 1945 r. żołnierze polscy zatknęli białoczerwone flagi na ruinach stolicy. Warszawa była wolna!
Niestety, została tak zniszczona, że nie było ulic, tylko
wąwozy cegieł.
„Kto nie był w Warszawie, nie jest w stanie wyobrazić
sobie, jak potwornemu zniszczeniu uległa stolica.
Germański szał zniszczenia nie oszczędził niczego. Z
tętniącego życiem m ilionow ego m iasta s ta ła się
Nekropolem”. („Życie Warszawy",z dnia 18 stycznia 1945 r.).
Niemal natychmiast, spontanicznie, przystąpiono do
odgruzowywania stolicy, a następnie do odbudowy.
Warszawiacy wracali, mimo że miasto zniszczone było w 75
procentach. I Warszawa znowu żyła, a miało jej przecież nie
być...

Warszawa roku 1945
1. Tak wyglądała
ulica Marszałkowska
2. Most pontonowy
łączył prawo- i lewobrzeżną
Warszawę
3. Tragiczne Śródmieście
4. Krakowskie Przedmieście
5. Ruiny ulicy Świętokrzyskiej
6. A jednak do tych ruin
wracali warszawiacy

Plakat z okazji 10 rocznicy odbudowy stolicy

„Królu Zygmuncie, powiedz nam,
czyś widział Warszawę tak piękną, jak dziś?”

...Dziś
trzeba przyjechać,
pospacerować
ulicami Warszawy,
żeby na własne oczy
przekonać się,
jaka je st piękna.
Bo Warszawa
—jak w piosence
— da się lubić!

A dzisiaj? Zadumał się Wieszcz Adam nad dziejami miasta (ul. Krakowskie Przedmieście)

Urok Starego Miasta

Pomnik Nieznanego Żołnierza, przy placu Piłsudskiego

Wielkie mity XX wieku

OSTEOPOROZA
Od kilkunastu lat osteoporoza robi
na świecie zawrotną karierę — a wraz
z nią firm y farmaceutyczne, produ
kujące sztuczne horm ony — i prze
m ysł nabiałowy. Lobby przemysło
we jest tak potężne, że protesty
naukowców, których badania za
przeczają ogólnie głoszonym po
glądom, zostają stłum ione w za
rodku. Jaka jest więc prawda
o tej „chorobie kobiet dojrza
ły c h ” ?
Kampanie reklamowe farm aceu
tyków i produktów spożywczych
przedstawiają ją jako chorobę ko
biet. Alarmują, że coraz więcej pań —
i to coraz m łodszych — na nią
zapada. Rysują obraz kości podziu
rawionych jak rzeszoto, które ła 
mią się z byle powodu, doprowadza
jąc biedne kobiety — tylko kobie
ty — do przedwczesnej śmierci.
Przeciwdziałać osteoporozie moż
na za pomocą estrogenów lub spec
jalnych leków oraz jedząc ogrom 
ne ilości produktów zawierają
cych wapń (nabiał!) i preparatów
wapniowych.
O tum anione taką wizją kobiety
faszerują się więc wapniem, lekami
i hormonami, najczęściej na długo
przed tym, zanim ich organizm wej
dzie w fazę menopauzy. Nic w tym
dziwnego, skoro sami lekarze tw ier
dzą, że im wcześniej zaopatrzymy
organizm w dodatkową ilość wapnia,
tym mniejsze będzie niebezpieczeń
stwo zapadnięcia na osteoporozę.
I rzadko która z pań zdaje sobie
sprawę z tego, że — jest wręcz prze
ciwnie.
U każdego człowieka po 50. roku
życia zmniejsza się intensywność
odbudow y tkanki kostnej, a tym
samym zmniejsza się jej gęstość.
Dr Bruce Ettinger, endokrynolog
i profesor m edycyny na U niwersyte
cie Kalifornijskim twierdzi, że ko
biety nie pow inny przejmować się za
bardzo osteoporozą. Ta postać cho
roby, która objawia się silnym i
bólami i kalectwem, występuje bar
dzo rzadko. Zmniejszenie się gę
stości tkanki kostnej (osteoporoza)
jest zjawiskiem zupełnie naturalnym
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn,
i nie jest niebezpieczna. Badania
naukowe wykazały, że połowa osób,
u których stwierdzono osteoporo
zę, nigdy nie doznała złamań koś
ci. Niebezpieczna jest dopiero
zaawansowana postać osteopenii,

ale na to schorzenie cierpi niewie
le osób.
Na początku m ówiono, że osteo
poroza jest chorobą kości. Potem
zaczęto twierdzić, że to choroba
wyłącznie kobiet, mimo że mężczy
źni o wiele częściej niż kobiety
doznają złamań biodra i częściej niż
kobiety z tego powo
du umierają. Powszech
nie twierdzi się również
(wbrew badaniom nau
kowym), że przyczy
ną osteoporozy u ko
biet jest brak estro
genów oraz dieta ubo
ga w wapń.
Firmy farmaceutycz
ne ruszyły więc z kam
panią, mającą na celu
przekonanie kobieto ko
nieczności d ługolet
niego zażywania pre
paratów wapniowych
oraz estrogenów, mi
mo że udowodniono
ich rakotwórcze dzia
łanie. O dniosło to
już wymierny skutek—
do roku 1986 w samych tyIko Stanach
Zjednoczonych wydano nasamepreparaty
wapnione ponad 160 m ilionów dolarów.
„Pij co najmniej 3 szklanki mleka
dziennie, jedz sery, pij jog u rty —
a twoje kości będą jak nowe” — zachę
cają slogany reklamowe firm spożyw
czych, które również robią niezły
interes na osteoporozie. Tymczasem
już od dziesięciu lat Narodowy
I nstytut Zdrowia w USA ostrzega, że zbyt
wiele wapnia może zniszczyć kości.
Badania naukowe niezbicie wykazu
ją, że w społeczeństwach, w których
jada się mniej nabiału, mniej osób
choruje na osteoporozę. U dowod

niono, że zażywanie dużych ilości
preparatów w apniowych może spo
wodować, że kości będą się częściej
łamać, gdyż będą bardzo kruche.
Jedynie wapń podawany we wczes
nym okresie dojrzewania dziecka
ma pozytyw ny w pływ na stan jego
kości.

Reasumują: osteoporoza nie
jest wynikiem starzenia się ko
biet w okresie menopauzy. D o
tyczy zarówno kobiet, jak i męż
czyzn. Jest chorobą cywiliza
cyjną, wynikiem złego odżywia
nia się, stresów, braku ruchu
o raz s ku tkie m
fa s z e ro w a n ia
się chemikaliami i sztucznymi
horm onam i. I tak np. kobiety
żyjące w Malezji, które nawet
nie słyszały o estrogenach i te
mu podobnych dziwach, nawet
w 30 lat po menopauzie nie
cierpią na osteoporozę. Żyją
zdrowo i zgodnie z naturą.

Jak walczyć ze „złodziejem kości”?
Na pewno nie za pomocą spożywania dolomitu, mączki kostnej czy sproszkowanych
muszli ostryg. Zaw arty w nich wapń nie jest przez organizm absorbowany, a może
zawierać ołów. Pamiętajmy też, że nadmierne zażywanie wapnia może prowadzić do
zaparć, kamieni nerkowych i do zwapnienia stawów. Natomiast należy:
— zm ienić dietę — jeść mało mięsa i nabiału (najważniejsze dla organizmu jest
utrzym anie równowagi kwasowozasadowej krwi). Gdy w diecie jest za dużo mleka,
dochodzi do zakwaszenia krwi, a wtedy organizm pobiera wapń z kości, by utrzymać
równowagę chemiczną krwi;
— w ykluczyć alkohol, kofeinę i tytoń;
— ograniczyć spożywanie tłuszczów, soli i cukru;
— jeść dużo warzyw i ow oców (wegetarianie nie chorują na osteoporozę prawie
w ogóle);
— zażywać dużo ruchu (witamina D) — ćwiczyć (zwłaszcza w starszym wieku).
Badania dowiodły, że wówczas kości zaczynają się odbudowywać.
Musimy mieć tę świadomość, że osteoporoza wcale nie musi stać się naszym udzia
łem. Niemniej jednak na pewno sprzyjają jej takie schorzenia, jak: anoreksja, zaburzenia
w pracy tarczycy, przytarczycy, nadnercza, ja jników i nerek oraz stosowanie częste
antybiotyków, środków moczopędnych, stesy oraz...doustne środki antykoncepcyjne.

Porady .

Porady

Zdrowie na co dzień

•

Porady

•

Porady Jedzenie marchwi
poprawia wzrok

Dla naszego zdrowia ważne jest nie tylko to, co jemy, ale także — jak jemy.
Mając to na uwadze, pamiętajmy, że nie wystarczy unikać dań tłustych
i smażonych. Duże znaczenie dla zdrowia mają też np. temperatura potraw,
czas posiłku i nastrój przy stole. Dziś podajemy więc kilka podstawowych
zasad „jedzeniowych":
laksujmy — weźmy prysznic lub posłuchajmy
muzyki. Zwykle po pracy bowiem jesteśmy spię
ci, a stres powoduje zgagę, zaparcia i wzdęcia.
4. Potrawy bardzo gorące i ostre są niezdro
we, gdyż drażniąśluzówkężołądka. Niemożna
ich także jeść na pusty żołądek — najpierw na
leży pokrzepić się zupą albo sałatką.
5. Nie wolno jeść w pośpiechu. T
rzeba prze
żuwać długo pożywienie, gdyż wtedy organizm
lepiej wykorzystuje zawarte w nim składniki.
6. Pić należy po posiłku, by wcześniej nie
rozrzedzać soków żołądkowych.To zmusza żołą
dek dododatkowegowytwarzaniasoku żołądkowe
go, a jego nadmiar może podrażniaćśluzówkę.
7. Po posiłku organizm powinien odpo
cząć — niekoniecznie musi to być drzemka,
ale gimnastyka czy bieganie po zakupy są nie
wskazane.

1. Należy jeść zawsze o tych samych godzi
nach — organizm przyzwyczaja się do stałego
rytmu dnia i odpowiednio się do niego przysto
sowuje.
2. Jeżeli trudno jest jadać obiad wciąż o tej
samej porze (np. ze względu na nienormowany
czas pracy) — należy pamiętać o drugim śnia
daniu i nie podjadać słodyczy, by
„oszukać” żołądek.
3. Zanim po pracy zasiądziemy
do obiadu, odrobinę się zre-

Dbaj o kręgosłup!
Usztywnianie karku i praca w nienatural
nej pozycji jest przyczyną wielu dolegliwoś
ci, głównie bóli pleców, szyi i ramion. W pro
filaktyce chorób kręgosłupa niezwykle waż
ną rolę odgrywa unikanie wszelkich sytuac
ji mogących przyspieszyć zmiany zw yrod
nieniowe krążków międzykręgowych. Prze
de wszystkim należy więc unikać długiego
siedzenia lub stania w tej samej pozycji.
W ykonując „siedzącą” pracę, co godzina
trzeba zrobić krótką przerwę, poprzeciągać się, przejść kilka kroków. Trzeba też
wystrzegać się dźwigania dużych ciężarów.
Jeśli musimy podnieść coś ciężkiego, rób
my to z pozycji przysiadu. Ciężkie zakupy
nośmy w obydwu rękach.
Niezwykle cenne jest w takiej sytuacji
uprawianie sportów tzw. ogólnorozw ojo
wych, a przede wszystkim pływania (lub
aerobiku). Znakomicie na bóle pleców i krę
gosłupa robią lecznicze masaże — pod wa
runkiem, że wykonuje je doświadczony ma
sażysta.

Tak zwana „kurza śle
pota” , czyli nieostre wi
dzenie o zmierzchu nie
jest zaburzeniem po
ważnym, ale gdy doty
czy np. kierowców,
może być przyczyną
wypadków. Przed tzw.
„kurzą ślepotą” chroni
prow itam ina A (betakaroten), której
bardzo dużo jest w m archii. Organizm
najłatwiej przyswaja betakaroten w obec
ności tłuszczów — dlatego m archewkę
należy chrupać jedząc c hleb z masłem
bądź udusić ją w odrobinie ole
ju.

Popijanie lekarstw
Sok z grejpfruta jest bardzo zdrowy, ale
zawiera związki, które zwiększają moc
oddziaływ ania lekarstw. Szczególnie nie
bezpieczne jest popijanie sokiem grejp
frutow ym leków nasercowych. Nie wia
dom o jeszcze, czy soki z innych ow oców
mają podobne działanie, jednak na
wszelki wypadek lekarze zalecają, by
wszelkie lekarstwa popijać zwykłą, prze
gotowaną wodą, a nie sokami.

Na kłopoty
z żylakami...
Polecamy sprawdzoną
pokoleń maść z cebuli:

przez

wiele

100 gram cukru utrzyj na jedno
rodną masę ze 100 gramami bardzo
drobno posiekanej cebuli. Mieszan
kę przechowuj w szczelnie zam knię
tym słoiczku z ciem nego szkła. Maść
rozsmaruj dość grubą warstwą na
kawałku flaneli, a potem przyłóż do
objętego żylakami miejsca i lekko
zabandażuj. Zabieg ten należy sto
sować na noc, przez dwa tygodnie.

Ku rozwadze wszystkich:
... Człowiek żyje z jednej czwartej swego pożywienia. Z pozostałych trzech
czwartych żyją lekarze...
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Styczniowe rozmaitości
Przysłowia
„Kiedy styczeń naj ostrzejszy, tedy roczek najpłodniejszy"
„Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany"
„Gdy Trzech Króli (6.I.) mrozem trzyma, będzie jeszcze długa
zima"
„Święta Agnieszka (21.I.) wypuszcza skowronki z mieszka"
„Na nawrócenie świętego Pawła (21.I.) połowa zimy przepadła”
„Agnieszka li łaskawa, wkrótce w polu zabawa”
„Święta Jagna taje bagna”

HOROSKOP

Wodnik (20.I. — 10.II);
znak podległy planecie Uran

Styczniowa witamina
PORY
Przez nas używane głównie
jako składnik włoszczyzny, pory znane sąju ż od czasów staro
żytnych jako warzywo niezwykle cenne i obfitujące w w itam i
ny. Podobno Neron zajadałsię
porami wierząc, że wspaniale
w pływają na czystość głosu...
Dziś wiemy na pewno, że pory
działają moczopędnie, są lekkostrawne, mogą je jeść wszyscy.
Francuska m edycyna ludowa
zaleca pory jako lek na reuma
tyzm, a syropem z porów — le
czy koklusz.
Pory dostarczają w 100 g za
ledwie 22-37 kalorii, obdarzają
zaś witam inam i: C, A, B1, oraz
solami mineralnymi, wapniem,
fosforem, a także siarką i magne
zem. Z porów bardzo dobre są
surówki, zupa oraz potrawka.

Sposoby na
klątwy i uroki
Starzy ezoterycy powiadają,
że najlepszą ochroną i obroną
przed wszelkimi negatywnymi
działaniami, złymi życzeniami
i wszelką czarną magią jest
czyste serce i zawierzenie
swoim opiekunom duchowym.
Myśl ludzka — to już poważ
nie! — może zdziałać wiele,
a zwłaszcza myśl zwielokrotnio
na. Podobnie potężną myśl
sprawczą ma zbiorowa, pełna

Cechy pozytywne: toleran
cja, humanitaryzm, niekonwencjonalizm, oryginalność, poczucie braterstwa, niezależność, wy
nalazczość, wizjonerstwo.
Cechy negatywne: niepraktyczność, dogmatyzm, ekscentryczność, brak poczucia realiz
mu, słaba wola.
Dla wszystkich Wodników sty
czeń będzie miesiącem dobrym.
Uda im się zrealizować ciekawy
plan; pomogą też przyjaciołom
(zwłaszcza spod znaku Kozio
rożca) wydostać się z „psychicznego dołka” . Najlepszy dzień ty
godnia — środa; kolor przy noszą
cy szczęście — zielony.
ufności modlitwa,atakżewspólnie
wysyłane życzenia kilku osób.
Nieustannie powtarzana z wia
rą myśl (tzw. pozytywne myśle
nie) ma moc kształtowania rze
czywistości. W ystarczy więc
przepracować stare wzorce: zmie
nić stare przyzwyczajenia i prze
konać swoją podświadomość,
żezasługujemy na radość i szczęście, a nasze życie z pewnością
odm ieni się na lepsze!

Czosnkowa
wojna z grypą
W styczniu, jeżeli będzie
my nieostrożni, możemy dać
się zaskoczyć grypie... Pa

miętając o tym, zawczasu
możemy się uodpornić i wzmoc
nić swój organizm starym,
dom owym sposobem, sprawdzonym od wielu poko
leń:
Weź 5 dużych ząbków
czosnku, przeciśnij je
przez praskę prosto
na rozgrzaną patelnię
z łyżką oliw y z oliwek.
Dodaj odrobinę pieprzu
i soli, wszystko to podsmaż
i przełóż na krom kę C h le 
ba posmarowanego niewiel
ką ilością twarogu. Tak przy
rządzony „czosnkow y chle
bek” jedz na śniadanie przez
kilka dni, a zobaczysz, że
om inie cię nie tylko grypa, ale
i wszelkie przeziębienia!

Regenerująca kąpiel
na wzmocnienie
Na styczniow e osłabienie i zim ową apatię proponujem y dziś
cyprysową kąpiel na wzmocnienie. Wieczorem, przed udaniem
się do łóżka, zagotujm y w wodzie (ok. 20-30 m inut) kilka gałęzi
cyprysu. T a k sporządzony w yw ar wlej do napełnionej wodą wan
ny — i zażyj kąpieli! Taka kąpiel wspaniale wzmacnia i regeneru
je organizm oraz dodaje optym izm u i chęci do życia. A ponie
waż świeże gałązki cyprysu są u nas, niestety, dość trudno dostęp
n e — zamiast nich można dodać do kąpieli ok. 15 kropli olejku
z tego drzewa.

Pokarm szczęścia
Być może już niedługo nie bę
dzie na Ziemi ludzi grubych i nie
szczęśliwych — wszyscy bę
dziem y szczupli i od rana do
nocy zadowoleni. I wszyscy bę
dziemy bardzo mało jedli...
Brytyjscy naukowcy, przy po
parciu rządu, rozpoczęli pro
gram dodawania odchudzają
cych środków chem icznych,
m.in. tryptofanu — jest to je
den z aminokwasów wytwarza
nych w organizm ie człowieka
podczas procesu trawienia.
Tryptofan nie spala tłusz
czów, lecz wpływa na popra
wienie nastroju jedzącego —
gdy czujesz się szczęśliwy,

nie chce ci się jeść! Tak
przynajmniej twierdzą naukow
cy.
Badania nad „pokarmem
szczęścia” są subsydiowane
przez Medical Research Council (Radę Badań Medycznych)
oraz przez firm ę Unilever,
produkującą produkty żyw
nościowe, m.in. lody i m ro
żonki.
Na szczęście jednak, nie
wszyscy światowi naukowcy
są tego samego zdania, i nam
przynajm niej nie grozi szpi
kowanie jedzenia chem ika
liami. Czy jednak będziemy
szczęśliwi dzięki temu?

Wszystkim Czytelnikom
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2000 Roku
życzy
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