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Podpisanie Deklaracji wzajemnego uznania 
Chrztu Świętego

Po w ielu latach prac Komisji 
Mieszanej i Podkom isji, składającej 
się z przedstaw icie li Kościoła Rzym
skokato lick iego i Kościo łów  chrześ
cijańskich  zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej — w dniu 23 
stycznia 2000 roku w kościele 
ewangelicko-augsburskim pw. Św. Trój- 
cy w Warszawie podpisano Deklara
cję o wzajem nym  uznaniu Chrztu 
Świętego. W ydarzenie to nastąpiło 
na centralnym  nabożeństw ie eku
menicznym  z okazji Tygodn ia  M od
litw  o Jedność Chrześcijan.

W nabożeństw ie ekum enicznym  
wzięli udział zw ierzchnicy Kościo łów  
chrześcijańskich w Polsce, ducho
w ieństwo i w ierni. Kośció ł Rzymsko
ka to lick i w RP reprezentowali: Pry
mas Polski kardynał Józef G lemp — 
Przewodniczący Episkopatu Polski, 
ks. abp A lfons Nossol — Przew odni
czący Rady Episkopatu Polski ds. Eku
menizmu, ks. bp Piotr Libera — Se
kretarz G eneralny Episkopatu Pol
ski, ks. inf. Lucjan Święszkowski — 
W ikariusz B iskupi d iecezji praskiej, 
ks. pra łat Józef Maj — proboszcz 
parafii św. Katarzyny; ze strony Pol
skiej Rady Ekumenicznej, z Kościo
łów  chrześcijańskich: bp Jan Sza
rek — Przewodniczący PRE, Zw ierz
chn ik Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, bp M. C ieślar — Kośció ł 
Ewangelicko-Augsburski, ks. d r  W ło- 
dzim ierz Nast — proboszcz parafii 
Św. T ró jcy  (K ośció ł Ewangelicko- 
-Augsburski), bp prof. W iktor W yso- 
czański — Zw ierzchnik Kościoła 
Polskokato lick iego w RP i ks. inf. Ry
szard Dąbrowski — Kanclerz Kurii 
B iskupiej Kościoła P olskokato lick ie
go, bp Edward Puślecki — Zw ierz
chn ik  Kościoła Ew angelicko-M eto- 
dystycznego i ks. superintendent 
Zb ign iew  Kamiński (K ośc ió ł Ewan- 
ge licko-M etodystyczny), bp Zdzis
ław  Tranda — Zw ierzchn ik Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego i ks. Lech 
Tranda, bp W łodzim ierz Jaw orski — 
Naczelny Biskup Kościoła S taroka
to lick iego  M ariaw itów  w RP i ks. 
prob. S tanisław Kaczorek, ks. m itrat 
Anato l Szydłowski i ks. d r Henryk 
Paprocki z Polskiego A u toke fa li
cznego Kościoła Prawosławnego.

H om ilię  oko licznościow ą w yg łos ił 
Prymas Polski. S łowo do zgrom a
dzonych w św iątyni z okazji tak 
doniosłego w ydarzenia skierował 
bp Jan Szarek — Prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej w  RP.

Pod Deklaracją i klauzulą: „N iżej 
podpisane Kościoły uroczyście uzna
ją w ażność Chrztu udzie lonego przez 
duchow nego w tych  Kościo łach” , 
podpisy złożyli:

M etropo lita  Sawa — Polski A u to 
kefa liczny Kośció ł Prawo
sławny w RP (podpisa ł wcze- 
śniej, nie był obecny, gdyż 
tow arzyszy ł w izycie Patriar
chy Bartłom ie ja I)

bp Jan Szarek — Kośció ł Ewange
licko-Augsburski w RP

bp Edward Puślecki — Kośció ł 
Ew angelicko-M etodystycz- 
ny w RP

Tekst Deklaracji

bp Zdzisław  Tranda — Kośció ł 
E w ange licko -R e fo rm ow a
ny w RP

kardynał Józef G lemp — Koś- 
śc ió ł R zym skokato licki w 
RP

bp W ik to r W ysoczański — Kośció ł 
Po lskokato licki w RP

bp W łodzim ierz Jaworski — Staro
ka to licki Kośció ł M ariaw i
tów  w RP.

Warszawa, 23 stycznia 2000 r.

SAKRAMENT CHRZTU ZNAKIEM JEDNOŚCI 
DEKLARACJA KOŚCIOŁÓW W POLSCE 
NA PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, za dwa tysiąc lat Nowego Przymierza i za ponad tysiąc lat 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościo
ły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych 
w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza 
Dokumentu z  Limy, 1982), z radością uznają i potwierdzają swoją 
posługę poprzez chrzest, i oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament 
chrztu i polecił go udzielać (Mt 28, 19; Mk 16, 16). Chrzest jest wyjś
ciem z niewoli (1 Kor 10, 1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem 
nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1 Kor 6, 11), 
oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), nowymi narodzinami (J 3, 5), 
przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3, 21), odnowieniem przez 
Ducha (Tt 3, 5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1 P 3, 21) 
i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, 
gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, 
rasę czy płeć (Ga 3, 27-28; 1 Kor 12, 13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystu
sem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi 
początek życia w Chrystusie, którego celem jest „uwielbianie chwały” 
Bożej (Ef 1, 14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą 
odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: 
Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który 
On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia 
Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8, 
18-24; 1 Kor 15, 22-28, 49-57) (Dokument z  Limy, nr 9). Chrzest 
w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły 
swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.



Jedność w tym, co konieczne.  In  necessaris  unitas,
Wolność w tym, co wątpliwe. in dubiis liberart,
Miłość we wszystkim. in  omnibus  caritas.

BISKUP FRANCISZEK HODUR
(1866-1953)

ŻY CIE — D O K O N A N IA  — ZN A C ZEN IE 

OLSZTYN 1-2 MARCA 2000 r.

Organizator sesji:
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

ul. Kard. Stanisława Hozjusza 15 (Redykajny)
11-041 Olsztyn, tel. 523 89 84

„B iskup Franciszek Hodur (1866-1953) — Życie — 
D okonania — Znaczenie” — pod takim  hasłem w dniach 1 
i 2 marca 2000 r. na W ydziale Teo log ii Uniwersytetu 
W arm ińsko-M azurskiego w Olsztynie odbyło  się sym poz
jum  pośw ięcone organizatorow i Kościoła Narodowego w 
USA i Kanadzie. Była to realizacja rozm ów Komisji 
Zespołów  ds. ekum enicznego d ia logu pom iędzy Kościo
łem  P olskokato lickim  w  R P  a Kościołem  R zym skokato
lickim  w Polsce.

Cały trud przygotowania sym pozjum  spoczął na bar
kach J.E. bpa prof. Jacka Jezierskiego — W ikariusza 
Generalnego A rcyb iskupa M etropo lity  W arm ińskiego, 
profesora Uniwersytetu W arm ińsko-M azurskiego, Prze
w odniczącego Zespołu Kościoła R zym skokato lickiego 
w  Polsce ds. d ia logu ekum enicznego z Kościołem  
Polskokato lickim  w RP.

Do wygłoszenia referatów  na sym pozjum  bp Jacek 
Jezierski zaprosił p racow ników  naukowych z różnych 
wyższych uczelni. Przedstawiam y pre legentów  i tem a
ty referatów:

J.M. prof. dr hab. Ryszard J. Górecki — Rektor U niw er
sytetu W arm ińsko-M azurskiego w O lsztynie — otwarcie 
sem inarium  naukowego;

Prof. dr hab. Izabela Rusin (U niw ersytet W arszawski): 
Ruchy niezależne w Kościele ka to lick im  w Stanach Z jed
noczonych do roku 1909;

Ks. prof. d r hab. Daniel Olszewski (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski): Uwarunkow ania historyczne w yodrębnian ia  
się Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego;

Dr Marek Ambroży (C hrześcijańska Akadem ia Teo lo 
giczna): H istoryczne i teo log iczne tło  powstania staroka- 
to licyzm u;

Prof. dr hab. Hieronik Kubiak (U niw ersytet Jag ie lloń 
ski — Kraków): Franciszek Hodur. Szkic biogramu;

O. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFM Conv. (Papieska 
Akadem ia Teologiczna w Krakow ie): Formacja sem ina
ryjna Franciszka Hodura na podstaw ie arch iw um  kra
kowskiego;

Bp dr Kazimierz Grotnik — O rdynariusz Diecezji Cen
tralnej PNKK: Franciszek Hodur — ośrodek w Scranton — 
konsekracja;

O. dr Józef Marecki OFM Cap. (Papieska Akadem ia 
Teolog iczna w Krakow ie): Ostatnie lata życia biskupa 
Franciszka Hodura;

Prof. dr hab. Krystyna Darczewska (WSP Zie lona 
Góra): Indyw idualność biskupa Hodura w określeniu 
tożsam ości PNKK; 

Ks. prof. dr hab. Edward Warchoł (U niw ersytet 
W arm ińsko-M azurski w O lsztynie): Troska i zabiegi 
biskupa Franciszka Hodura o utrzym anie jedności PNCC 
z PNKK w Polsce okresu m iędzywojennego;

Dr hab. Bożena Domagała (O środek Badań N auko
wych im. W ojciecha Kętrzyńskiego w O lsztynie): Polsko- 
narodow y Kośció ł Kato licki w Ameryce. Inspiracje 
ideowe;

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zw ierzchnik 
Kościoła Polskokato lickiego: Dyplom acja polska wobec 
b iskupa Franciszka Hodura i PNKK w okresie m iędzyw o
jennym ;

Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter (U niw ersytet Stefana 
kard. W yszyńskiego w W arszawie): Sobór W atykański i 
starokato licyzm ;

Dr Angela Berlis (A lt-Katho lisches Seminar der Uni- 
versitat — Bonn): Franz H odur und die a lt-ka tho lischen 
B ischofe der U trechter Union bis 1907 (tłum aczył ks. 
prof. d r hab. Marian Machinek);

Ks. prof. dr hab. Władysław Nowak (U niw ersytet 
W arm ińsko-M azurski w O lsztynie): Mszał p ierw otny Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego;

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (U niw ersytet Gdański): 
S tarokato licyzm  na ziem iach po lskich od lat 70-tych XIX 
w ieku do II w o jny św iatowej;

Mgr Konrad Białecki (U niw ersytet Adama M ickiew icza 
w Poznaniu): Sylwetka B iskupa Franciszka Hodura 
w publikacjach rzym skokato lickich;

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (U niw ersytet 
W arm ińsko-M azurski w O lsztynie): D ziałalność Koś
cio ła  P o lskoka to lick iego  na W arm ii i Mazurach po II w o j
nie światowej;

Ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk (U niw ersyte t Stefana 
kard. W yszyńskiego w Warszawie): Powstanie Kościoła 
sta rokato lick iego na Śląsku;

Ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc — Dziekan W ydziału 
Teolog ii U niwersytetu W arm ińsko-M azurskiego w Olsz
tynie: Podsumowanie i zakończenie sesji.

Bp Jacek Jezierski przygotow ał sym pozjum  w yśm ien i
cie i zadbał o w szystkie sprawy, by zaproszeni goście 
w gmachu Wyższego Sem inarium  Duchownego „H osia
num ” A rch id iecezji W arm ińskiej, gdzie mieści się 
W ydzia ł Teo log ii U niwersytetu W arm ińsko-M azurskiego 
w O lsztynie, czuli się jak we w łasnym  domu. D latego 
atm osfera w czasie trw ania  sym pozjum  była radosna 
i przyjacielska, co sprzyja ło poza aulą konferencyjną 
naw iązywaniu znajom ości, szczerych rozm ów i w ym iany 
sw oich poglądów  na różne tem aty teo log iczne i soc jo lo 
giczne.

W szystkie w ygłoszone referaty cechowała znajom ość 
przedm iotu podbudowana naukowym i komentarzam i, 
a dyskusje by ły  odważne i szczere.

Dzięki sym pozjum  osoba bpa Franciszka Hodura — 
w ie lk iego pa trio ty  i bo jow nika o sprawy narodowe, 
szczególnie dotyczące em igrantów  przybywających 
do USA — Ziem i W aszyngtona — została w ydobyta 
z zapom nienia, odpatynow ana i przedstaw iona uczciw ie, 
z podkreśleniem  pozytyw ów  i negatywów w kontekście 
wydarzeń historycznych.

Referaty nakreśliły  ideę sta rokato licyzm u i Polskiego 
Kościoła Narodowego w odniesieniu do Soboru W aty
kańskiego I (1870), wydarzeń h is torycznych i socjo log i-
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cznych, dotyczących g łów nie polskich em igrantów  tw o 
rzących po lon ijne  skupiska w Stanach Z jednoczonych, 
rekru tu jących się z w arstw y ch łopskie j, przybyw ających 
z trzech zaborów: austriackiego, pruskiego i rosyjskiego, 
pragnących utrzym ać idee narodow o-re lig ijne  i tradycje  
ku lturow e wyniesione z Kraju O jczystego — Polski; z bra
ku znajom ości języka angielskiego dom agających się 
od w ładz koście lnych duszpasterza znającego język 
polski, by m ogli swoje duchow e potrzeby zaspokajać 
w języku ojczystym . Stąd w ynikała konieczność tw o
rzenia tzw. parafii po lskich — początkow o pod ju ry 
sdykcją  Rzymu, a po ekskom unice — tworzenia polskich 
parafii narodow ych w strukturze Kościo łów  S tarokato
lick ich Unii U trechckiej.

Jak po in fo rm ow a ł o rganizator sym pozjum  bp Jacek 
Jezierski — wszystkie w ygłoszone referaty będą w yda
ne w zb iorow ym  dziele, by m ogły być „kopa ln ią ” w ie
dzy o PNKK i o osobie Jego organizatora, oraz by s łu 
ży ły  do głębszego zapoznania się z ideą s ta roka to li- 
cyzmu, a także współczesnym ekumenicznym podejściem 
do problem u tak ze strony Kościoła R zym skokato lickie
go, jak i K ościo łów  S tarokato lick ich  Unii U trechc
kiej.

Zam ykając obrady sym pozjum , ks. prof. d r hab. A lo j
zy Szorc — Dziekan W ydziału Teo log ii U niw ersyte
tu W arm ińsko-M azurskiego w O lsztynie — podkreślił 
w ie lk ie  wydarzenie którym  było odbyte sympozjum

Pierwsze wrażenia uczestn
Zaproszenie J.E. Ks. B iskupa Jacka Jezierskiego -  

P rzewodniczącego R zym skokato lickie j Kom isji ds. Dia
logu z Kościołem  P o lskokato lick im  w starej O jczyźnie 
przyjąłem  z dużym zadowoleniem  i jeszcze w iększą c ie 
kawością. Jestem d ługole tn im  duszpasterzem, a od nie
dawna biskupem PNKK — ordynariuszem  diecezji cen
tra lnej z siedzibą w Scranton.

My, w Am eryce, już od w ie lu  lat jesteśm y przyzw ycza
jeni do kontaktów  z innym i wyznaniam i, a szczególnie 
rzym skokato lick im i kapłanam i i parafiam i polskim i na 
terenie USA. To u nas sprawa norm alna. Byłem nie
zm iernie ciekawy, na jakim  etapie jest d ia log m iędzy brat
nim i Kościołam i: R zym skokato lickim  i Polskokato lickim  
w Polsce, bo gdy przed la ty opuszczałem Kraj ojczysty, 
tego d ia logu nie było, a kontakty raczej sporadyczne 
i bardzo chłodne.

T rudno na żywo w yrazić wszystkie wrażenia, jakie 
przeżyłem i wynoszę. A tm osfera spotkania  naukowego 
urzekła mnie.

Gospodarze, Księża Profesorow ie Uniw ersytetu i Se
m inarium , przyję li mnie i m oich polskich w spółbraci jak 
starych przyjació ł, n iezwykle serdecznie. Zadbali
o wszystko, co jest potrzebne do życia na czas pobytu.

W słuchując się w poszczególne referaty, stw ierdzam, 
że urzekły mnie one de likatnością  i obiektyw izm em  
w przedstawianiu nawet bardzo drażliw ych treści, do ty 
czących bolesnych kon flik tów  i n ieporozum ień m iędzy 
Kościołam i. Z ogrom ną życzliw ością  potraktow ano 
postać naszego Organizatora, Księdza B iskupa Fran
ciszka Hodura.

Z rob iliśm y duży krok w w yjaśnianiu w ielu kon trow er
syjnych spraw h istorycznych i teo log icznych. Jeszcze 
w iększy do pełniejszej jedności w C hrystusie Jezusie, 
Panu naszym.

M iło  mi było, że również m oją pre lekcję przyjęto 
z aplauzem. Spraw dziły się słowa ks. bpa Jezier
skiego wypow iedziane przy pow itaniu, że będziemy 
starać się szukać prawdy bez konfesyjnych uprze
dzeń.

i jego braterska atmosfera. Ksiądz Dziekan zaznaczył, że je
szcze pow inny być podjęte inne tem aty teologiczne, dog
matyczne oraz problem małżeństw duchownych w Koście
le Polskokato lick im , a w ięc konieczność zorganizowania 
następnych naukowych spotkań na W ydziałach Uczelni. 
„N ajważniejszym  osiągnięciem  naszego spotkan ia jest — 
jak stw ierdził ks. prof. A lo jzy Szorc —  że my, bracia chrze
ścijanie, możemy sobie już z m iłością patrzeć w oczy, bez 
przezywania się” .

W im ieniu strony starokato lickie j na zakończenie obrad 
głos zabrał bp prof. dr hab. W iktor W ysoczański — Zw ierz
chnik Kościoła P olskokato lick iego w  RP, p rorektor Chrze
ścijańskiej Akadem ii Teologicznej, który w serdecznych 
słowach podziękował bpowi Jackow i Jezierskiem u za od
wagę przygotowania sym pozjum  i podjęcia tem atów refe
ratów. Zebrani odśpiew ali w podzięce: „Ad m ultos p lu ri- 
mosannos” . Szczególne wyrazy wdzięczności bp W iktorW y- 
soczański przekazał wszystkim  wygłaszającym  referaty. 
Ks. prof. dr. Janowi Guzowskiemu — Rektorowi Wyższego 
Seminarium Duchownego M etropolii W arm ińskiej „Hosia- 
num ” bp W. W ysoczański podziękow ał za serdeczną go
ścinę oraz za grem ia lny udzia ł k leryków  w poszczegól
nych sesjach sympozjum.

Rok D w utysięczny — Rok W ielkiego Jubileuszu 
Chrześcijaństw a — niech będzie czasem braterskiego 
zb liżen ia  i pojednania w um ysłach i sercach, abyśmy 
w ype łn ia li testam ent Chrystusa — „u t unum s in t” . 
Jedność w różnorodności.

R.D.

ta Sympozjum w Olsztynie
Dziękuję za każdy referat, za pośw ięcony mi czas na 

pryw atne rozm owy, za um ożliw ienie kontaktu z przyja
c ió łm i, k tórzy pracują w Polsce. Będę w dzięczny za 
przesłane mi m ateria ły z Sym pozjum  i o nie proszę.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim  za gościnę. Zapew
niam o pam ięci w m od litw ie  i b łogosław ię dalszym ow oc
nym krokom  na drodze dialogu.

Bp dr Kazimierz Grotnik

Bp dr Kazimierz Grotnik 
Ordynariusz Diecezji Centralnej PNKK (USA)



Nowo konsekrowani biskupi

Konsekracja nowych biskupów PNKK
Obradujący w dniach 23 i 24 

sierpnia 1999 r. w Scranton, Pa (USA) 
Specjalny Synod Polskiego Naro
dowego Kościoła Katolickiego 
dokonał wyboru nowych bisku
pów. Wybrani zostali:

— ks. dr Kazimierz Grotnik — 
ur. 24.03.1935 r. — na stanowisko 
biskupa ordynariusza diecezji 
centralnej w związku z przej
ściem bpa Antoniego Rysza na 
emeryturę;

— ks. dr Jan Dawidziuk — 
ur. 17.12.1937 r. — z przezna
czeniem dla diecezji w Kana
dzie.

Konsekracja biskupów elektów 
odbyła się w katedrze pw. Św. Sta
nisława w  Scranton, Pa, w dniu 30 
listopada 1999 r. Głównym konsekra- 
torem był Pierwszy Biskup PNKK

Jan Swantek. Współkonsekrowali: 
bp  Tomasz Gnat —  ordynariusz 
diecezji wschodniej PNKK i bp Ro
bert Nemkovich — ordynariusz die- 
cezji zachodniej PNKK. Udział 
w uroczystości wzięli przedstawi
ciele Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej: abp Jan Anto
ni Glazemaker, bp Hans Gerny 
i bp Wiktor Wysoczański — Zwierz
chnik Kościoła Polskokatolickie
go w RP.

Bp Wiktor Wysoczański, po kon- 
sekracji w katedrze scrantoń- 
skiej, złożył serdeczne życzenia 
i gratulacje nowym biskupom 
w imieniu własnym i Kościoła Pol
skokatolickiego. Kierując swe 
słowo do wiernych zgromadzonych 
w świątyni na uroczystości kon
sekracji, bp Wysoczański wyra
ził radość z dokonanego wyboru

przez Synod Specjalny, podkre
ślając, że widzi w tym działa
nie Ducha Świętego, ponieważ 
nowi biskupi są do tak zaszczytnego 
i odpowiedzialnego urzędu w pełni 
przygotowani przez kapłańską for
mację i wiedzę teologiczną oraz 
przez kilkudziesięcioletnią pracę 
duszpasterską w  PNKK. Nowi bisku
pi urodzeni i wykształceni w Polsce 
na pewno zadbają o podtrzymanie 
ducha narodowego i starokatolic- 
kiego w swoim pasterskim posługi
waniu, polskich tradycji i wypełnia
niu drogi wskazanej przez założycie- 
la i organizatora PNKK, pamięci 
bpa Franciszka Hodura.

Księżom Biskupom: dr. Kazimie
rzowi Grotnikowi i dr. Janowi Dawi- 
dziukowi życzymy wszelkich Bożych 
łask w  wypełnianiu Apostolskiego 
urzędu, zapewniając wsparcie modli
tewne.



Ukrzyżowanie
Św. Paweł pisał: „po

stanowiłem bowiem, będąc 
wśród was, nie znać nicze
go więcej, jak tylko Jezu
sa Chrystusa i to ukrzyżo
wanego” (1 Kor 2,2). To by
ła podstawowa treść Ewan
gelii. „Przypominam wam, 
bracia, Ewangelię, którą 
wam głosiłem (...). Przeka
załem wam bowiem na po
czątku, co i mnie przeka
zano, że Chrystus umarł(...), 
że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał (...), że 
ukazał się Kefasowi, a po
tem Dwunastu” (1 Kor 15, 
1 -5). Chrystus ukrzyżowa
ny jest fundamentem na
szej wiary; On jeden umarł 
za nasze grzechy i w Jego 
imię zostaliśmy ochrzczeni 
(1 Kor 1,13).

*

„G dy przyszli na miejsce, 
zwane Czaszką, ukrzyżował i tam 
Jego i złoczyńców, jednego 
po prawej, drugiego po le
wej Jego stronie. Lecz Je
zus mówił: Ojcze, prze
bacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią. Potem rozdzie li
li między siebie Jego sza
ty, rzucając losy.

A lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wysokiej Rady 
drwiąco mówili: Innych wy
bawiał, niechże teraz sie
bie wybawi, jeś li On jest 
Mesjaszem, Wybrańcem Bo
żym. S zydz ili z N iego 
i żo łn ierze; po dchodz ili 
do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: Jeśli Ty
jesteś królem żydowskim

wybaw sam sie
bie.

Był także nad 
Nim napis [w ję 
zyku greckim, ła 
cińskim  i hebraj- 
skim ]:To jes t Król 
Żydowski.

Jeden ze złoczyń- 
ców, których [tam] 
powieszono, urągał 
Mu: Czy Ty nie 
jesteś Mesjaszem ?
Wybaw więc siebie 
i nas. Lecz dru
gi, karcąc go, rzekł:
Ty nawet Boga się 
nie boisz, chociaż 
tę samą karę po 
nosisz? My prze
cież — sprawiedli- 
wie, odbieramy bo
wiem słuszną ka
rę za nasze uczyn
ki, ale On nic złe
go nie uczynił. I do
dał: Jezu, wspom
n ij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa. Jezus 
mu odpowiedział: Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w ra ju ” (Łk 23, 
33-43).

„A gdy nadeszła godzina 
szósta, mrok ogarnął całą 
ziemię, aż do godziny dzie
wiątej. O godzinie dziewiątej 
Jezus zawołał donośnym gło
sem: Eloi, Eloi, lama sa- 
bachthani, to znaczy: Boże 
mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił?  N iektórzy ze sto
jących obok, słysząc to, mówi
li: Patrz, woła Eliasza. Ktoś 
podbiegł i napełniwszy gąbkę 
octem, włożył na trzcinę i dawał 
Mu pić, mówiąc: Poczekajcie, 
zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, 
żeby Go zdjąć [z  krzyża]” 
(Mk 15, 33-36).

„A obok krzyża Jezusowego 
stały: Matka Jego i siostra Matki

Jego, Maria, żona Kleofasa, i Ma
ria Magdalena. Kiedy więc Jezus 
ujrzał Matkę i stojącego obok 
Niej ucznia, którego miłował, 
rzekł do Matki: Niewiasto, oto 
syn Twój. Następnie rzekł do 
ucznia: Oto Matka twoja. I od 
tej godziny uczeń wziął Ją do 
siebie.

Potem Jezusświadom, że już 
wszystko się dokonało — aby 
się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. 
Stało tam naczynie pełne octu. 
Nałożono więc na hizop gąbkę 
pełną octu i do ust Mu podano. 
A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: Wykonało się!” (J 19, 
25-30).

„Słońce się zaćmiło i zasłona 
przybytku rozdarła się przez śro
dek. Wtedy Jezus zawołał donoś- 
nym głosem: Ojcze, w Twoje ręce 
powierzam ducha mojego. Po 
tych słowach wyzionął ducha” 
(Łk 23, 45-46).



Ukrzyżowany Jezus z Nazaretu Zmartwychwstał
Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa należy do podstawo
wych prawd chrześcijańskich. 
Wszystkie teksty Starego i No
wego Testamentu prowadzą nas 
do Jezusa Chrystusa — Ukrzy
żowanego i Zmartwychwstałego.

Najstarsze świadectwo wiary 
w zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa przekazał nam św. Paweł 
w Pierwszym Liście do Koryn
tian: „Przede wszystkim przeka
załem wam naukę, którą przyją
łem z tradycji, a mianowicie, że 
Chrystus umarł za nasze grze
chy, zgodnie z zapowiedzią 
Pisma, został pogrzebany, trze
ciego dnia zmartwychwstał, zgod- 
nie z zapowiedzią Pisma, ukazał 
się Kefasowi, potem Dwunastu, 
następnie przeszło pięciuset bra
ciom, z których większość żyje 
dotąd, a niektórzy pomarli. Potem 
ukazał się Jakubowi, n'astępnie 
wszystkim apostołom, a na koniec 
mnie jako poronionemu pło
dowi” (1 Kor 15, 3-8).

Tę radosną prawdę poranka 
wielkanocnego potwierdzili także 
Autorzy pozostałych ksiąg Nowe
go Testamentu; uczą nas oni, że 
„wstał Pan prawdziwie” (Łk 24,34) 
trzeciego dnia po swojej śmierci 
na krzyżu. Tak opisał to wyda
rzenie św. Marek Ewangelista: 
„A gdy minął szabat, Maria Mag
dalena i Maria Jakubowa, i Sa
lome nakupiły wonności, aby 
pójść i namaścić (Jezusa). Wcze
snym rankiem w pierwszy dzień 
tygodnia przyszły do grobu, gdy 
słońce wzeszło. A mówiły między 
sobą: Kto nam odsunie kamień 
od wejścia do grobu? Ale gdy 
spojrzały, zauważyły, że kamień 
(od drzwi grobu) był odwalony, 
był bowiem bardzo wielki. Weszły 
więc do grobu i ujrzały mło
dzieńca, siedzącego po prawej 
stronie, ubranego w białą szatę;
I bardzo się przestraszyły. Lecz 
on rzekł do nich: Nie bójcie się. 
Szukacie Jezusa z Nazaretu, 
ukrzyżowanego; powstał, nie ma 
Go tu. Oto miejsce gdzie Go zło
żyli. Lecz idźcie, powiedzcie 
Jego uczniom i Piotrowi: Idzie 
przed wami do Galilei, tam Go 
ujrzycie, jak wam powiedział. 
One wyszły i uciekły od grobu:

ogarnęło je bowiem zdumienie 
i przestrach. Nikomu też nic nie 
oznajmiły, bo się bały” (Mk 16,
1- 8).

Nikt nie był świadkiem zmart
wychwstania Jezusa. Niewiasty 
dowiedziały się o zmartwych
wstaniu Jezusa od anioła. Ewan
geliści piszą, iż spotkanie z anio
łem napełniło niewiasty stra
chem: „ogarnęło je bowiem
zdumienie i przestrach” . W tym 
stanie ducha potrzebowały one 
umocnienia. Może dlatego Jezus 
ukazał się płaczącej Marii Magda
lenie we własnej osobie. „Jezus 
rzekł do niej: Mario! A ona obró
ciwszy się, powiedziała do Niego 
po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy 
Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: 
Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze 
bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 
Natomiast udaj się do moich 
braci i powiedz im: Wstępuję do 
Ojca mego i Ojca waszego oraz 
Boga mego i Boga waszego” (J 20, 
15.17).

Wiadomość o pustym grobie 
dotarła do Szymona Piotra „i do 
drugiego ucznia, którego Jezus 
kochał (...). Wyszedł więc Piotr 
i ów drugi uczeń i szli do grobu. 
Biegli oni obydwaj razem, lecz 
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra 
i przybył pierwszy do grobu. A kie
dy się nachylił, zobaczył leżące 
płótna, jednakże nie wszedł do 
środka. Nadszedł potem także 
Szymon Piotr, idący za nim.

Wszedł on do wnętrza i ujrzał 
leżące płótna oraz chustę, która 
była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie
rzył. Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, [które mówi], że 
On ma powstać z martwych” (J 20,
2-9).

Piotr wielokrotnie powołuje się 
na to, że on i inni apostołowie 
są świadkami zmartwychwstania 
(por. Dz 2, 32; 3, 15; 5, 32). 
Najjaśniej wypowiada się w prze
mówieniu do Korneliusza w Ceza
rei. Mówi wtedy: „Bóg wskrzesił 
Go trzeciego dnia i dozwolił Mu 
ukazywać się nie całemu ludowi, 
ale wybranym przez Boga świad
kom, nam, którzyśmy z Nim jedli 
i pili po Jego zmartwychwstaniu” 
(Dz 10, 40-41). Ostatnie słowa 
nawiązują niewątpliwie do opi
sanego przez Łukasza ukazania 
się Jezusa jedenastu apostołom 
w dniu zmartwychwstania. „A gdy 
rozmawiali o tym, On sam stanął 
pośród nich i rzekł do nich: Pokój 
wam! Zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem” (Łk 24, 
36-39).



SŁOWO PASCHALNE
Kolegium Biskupów Kościoła Polskokatolickiego w RP 

w Roku Jubileuszowym
Św. Paweł A posto ł tak pisze: „Bracia! Pragnę 

pog łęb ić wśród was znajom ość Ewangelii, którą 
wam ogłosiłem , a w y przyję liście  ją  i przy niej trw a
cie. Dzięki Ewangelii dostąp ic ie  zbawienia, o ile 
zachow acie ją w takiej form ie, w jakie j wam og łos i
łem , chyba że uw ierzyliście  lekkom yślnie. Przede 
w szystkim  przekazałem wam naukę, którą przyją
łem , a m ianow icie, że Chrystus umarł za nasze grze
chy, zgodnie z zapowiedzią Pisma, został pogrze
bany, trzeciego dnia zmartwychwstał — zgodnie z za
powiedzią Pisma. Ukazał się Kefasowi, potem 
Dwunastu, następnie przeszło pięciuset braciom, 
z których większość żyje dotąd, a niektórzy pomarli.
Z kole i C hrystus ukazał się Jakubow i, następnie 
w szystkim  A posto łom , a na kon iec mnie, po ron io 
nemu płodow i. Jestem najmniej ważny z aposto łów  
i n a w e t n ie  za s łu g u ję  n a  t o  m iano, ponieważ prześla
dowałem Kośció ł Boży” (1 Kor 15, 1-9).

Umiłowani Bracia i Siostry w Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym!

Słowo paschalne w Roku Jubileuszow ym  opie
ramy g łów nie  o katechezę Aposto ła Pawła zawartą 
w 15 rozdziale I Listu do Koryntian. Jest to najd łuż
szy w całym Piśmie Świętym rozdział pośw ięcony 
chwalebnej ta jem n icy Zm artw ychw stan ia  C hry
stusa i zw iązanej z nią n ie rozdzie ln ie  prawdzie w iary 
chrześcijańskiej, głoszącej zmartwychwstanie wszyst
kich zm arłych ludzi. Stanie się to w dniu pow tórnego 
przyjścia na ziem ię Pana Jezusa przy końcu w ieków.

W dzięczni C hrystusow i za podjętą dobrow oln ie  
z m iłości ku nam okru tną  mękę i śm ierć krzyżową, by 
nas w yzw o lić  z grzechu i po jednać z O jcem n ieb iań
skim, uczestn iczyliśm y w nabożeństwach w ie lko 
postnych, upam iętn ia jących krwawą Ofiarę Zbaw i
ciela. R ob iliśm y to tym  ochotn ie j, bo uroczyście 
św iętu jem y W ie lkanoc — najw iększą i na jradośnie j
szą uroczystość chrześcijaństwa — pam iątkę C hry
stusowego zm artw ychwstania. Takiego święta nie 
ma żadna inna re lig ia na świecie. Ani mahometanie, 
ani buddyści, ani nawet w yznaw cy judaizm u nie 
mogą się poszczycić tym , że Mahomet, Budda czy 
Mojżesz w róc ili do życia po śm ierci. Ty lko  Jezus 
C hrystus pow sta ł do życia w nieśm iertelnym  ciele.
Powtarzam y tę prawdę w pacierzu, mówiąc: „Skład 
Aposto lski” , czy śpiewając „C redo” podczas Mszy Św.
W ierzym y m ocno, że i nas Bóg wskrzesi do w ie 
cznego życia. Pan Jezus nam to ob ieca ł i dotrzym a 
słowa tak, jak spe łn ił zapow iedzi swego zm art
w ychwstania. O dchodząc do chwały, Chrystus 
pow iedzia ł: „W  domu O jca mego jest mieszkań 
w iele. G dyby tak nie było, to  bym wam pow iedział.
Idę przecież przygotow ać wam miejsce. A gdy

odejdę i przygotu ję  wam miejsce, przyjdę pow tórn ie  
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja 
jestem ” (J 14, 2-3).

Kreśląc w izję Sądu Ostatecznego, Chrystus 
pow iedzia ł do spraw iedliw ych: „Pójdźcie, b łogosła
w ieni O jca mojego, weźcie w posiadanie Królestwo 
zgotow ane wam od założenia świata... I pójdą spra
w ied liw i do życia w iecznego” (Mt 25, 34 i 46).

U fam y Panu Jezusow i i kocham y Go. A le czy 
wszyscy chrześcijanie i my sami trw am y mocno przy 
naszej w ierze przez całe życie? Czy go rliw ie  realizu
jem y jej w ym ogi? N iestety, nie! Często upadamy 
w grzech, często w ątpim y. C iągle nie maleje grupa 
tych w ierzących, k tórzy boją się m yśleć o w łasnym 
zm artw ychw stan iu . Nie gorszm y się w ątp liw oś
ciam i. W iara jest darem łaski. M ódlm y się o łaskę 
w iary. Rok jub ileuszow y sprzyja takiej m odlitw ie. 
U m ocnienia w iary najlepiej szukać u źródeł — w B ib
lii. O cud zm artw ychw stan ia  w arto zapytać A posto 
łów. Oni byli, są i pozostaną najbardziej w ia rygod
nym i in form atoram i. Powoła ł ich C hrystus. Byli 
Jego uczniam i. Za w ierność nauce M istrza i w iarę 
w  zm artw ychw stan ie  oddali życie. Posłuchajm y 
ośw iadczenia Piotra: „M y jesteśm y św iadkam i tego, 
co Jezus z Nazaretu zdziałał w ziemi żydowskiej i w Je-



rozolim ie. Jego to zabili zaw iesiwszy na drzewie. 
Bóg wskrzesił Go dnia trzeciego i pozw olił Mu ukazać 
się nie całemu ludow i, ale nam, w ybranym  uprzed
nio przez Boga na świadków, którzyśm y z Nim jedli 
i p ili po Jego zm artw ychw stan iu” (Dz 10, 39-41).

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie 
Zmartwychwstałym!

Czas sięgnąć po św iadectwo autora najdłuższego 
tekstu B ib lii o zm artw ychwstaniu. On nie jad ł i nie 
p ił z Panem Jezusem ani przed, ani po zm artw ych
wstaniu. D ołączył do grona A posto łów  jako ostatni, 
spory czas po odejściu Chrystusa do nieba. Za to 
jako  pierwszy z Aposto łów  zaczął spisywać naukę 
Pana Jezusa. Jemu zawdzięczam y najstarszy zapis 
w yznania w iary Kościoła C hrystusowego, wcześ
niejszej niż teksty Ewangelii, tzw. Składu A posto l
skiego czy mszalnego Credo. O dczyta jm y św ia
dectw o w iary p ierw otnego Kościoła z w ie lką czcią: 
„C hrystus um arł za nasze grzechy, zgodnie z zapo
w iedzią Pisma zosta ł pogrzebany, trzeciego dnia 
zm artw ychw sta ł — zgodnie z zapow iedzią Pisma” . 
Czy w o lno  w ątp ić  w ten n iesłychanie  b liski sercu 
każdego chrześcijan ina dokum ent w iary? N iem oż
liwe! O prawdzie każdego słowa mogą pośw iadczyć 
żywi ludzie, których listę podaje św iadek tych w y
darzeń. W iększość z nich żyje, a ty lko  n iektórzy 
pom arli, gdy powstawał ten zapis! Jako ostatni pod
pisał się au tor Listu. W szyscy w idzieli Chrystusa 
w uw ielb ionym  ciele, po zm artwychwstaniu.

Wagę św iadectwa pomnaża fakt, że pisała je ręka, 
która niedawno trzym ała miecz grożący śm iercią 
uczniom  Chrystusa, bo w ładający nim człow iek 
„pa ła ł n ienaw iścią i chęcią m ordow ania” tych, co 
uw ierzyli, że Jezus żyje!

C hrystus w blasku n iebiańskiego św iatła 
zatrzym uje prześladowcę. Może ukarze go surowo? 
„Czemu mnie prześladujesz? Jestem Chrystus! 
Chrystus, którego ty prześladujesz” . S trum ień łaski 
przebaczenia działa skuteczniej niż najsurowsze 
kary. M iejsce nienaw iści w sercu prześladowcy 
zajm uje bezgraniczna m iłość. Wróg zm ienia się 
w najw ierniejszego sługę Jezusa. N arodził się A po
s to ł Paweł.

Z niesłychaną siłą g łosi on prawdę o zm artw ych
wstaniu — fundam ent w łasnej w iary i m ocy Ewange
lii. Posłuchajm y fragm entu jego katechezy, by się 
zachęcić do lektury całości: „Jeżeli Jezus nie zm art
wychwsta ł, to  bezsensowne jest nasze nauczanie 
i bezsensowna wasza wiara. Okazuje się nadto, że 
nie jesteśm y praw dziw ym i św iadkam i Boga, pon ie
waż złożyliśm y św iadectwo przeciw  Niemu tw ie r
dząc, że w skrzesił Jezusa, skoro Go nie wskrzesił... 
Jeżeli bowiem um arli nie zm artychwstają, to  i C hry
stus nie zm artwychwstał... A  jednak Chrystus 
zm artw ychw sta ł i to pierwszy spośród tych, którzy 
posnęli. Skoro bowiem człow iek sprow adził śm ierć,

to również dzięki C złow iekow i nastąpi zm artw ych
wstanie um arłych. P odobn ie  jak na skutek łączności 
z Adamem wszyscy umierają, tak samo dzięki 
łączności z Chrystusem  wszyscy zostaną ożyw ieni, 
każdy według swojej ko le jności: pierwszy Chrystus, 
potem w dniu Jego pow tórnego przyjścia ci, którzy 
do Niego należą” (1 Kor 10, 14-16, 20-23).

Umiłowani!

Argum entacji Św. Pawła nie mogli się oprzeć Żydzi, 
G recy i Rzymianie, a także uczeni m in ionych w ie 
ków doc ieka jący tej prawdy. I my szukajm y w niej 
podpory  dla naszej w iary. Mamy szansę żyć na wieki 
w dom u Ojca niebiańskiego, ty lko  pozw ólm y jej 
działać w naszym sercu i umyśle już teraz, w  każdym 
m om encie i w arunkach. Świadom i naszych upad
ków, potkn ięć i s łabości, zachow ujm y zawsze 
pokorę i skrom ność, jak Paweł. Nie zrażajm y się 
trudnościam i, ludzką obojętnością. Zaufa jm y C hry
stusow i. Św. Paweł zapewnia, że wszystko potrafi 
w Chrystusie, k tó ry  go umacnia. Nas też um ocni, 
gdy nauczym y się zawsze w spółpracow ać z Jego 
łaską.

Pan Jezus ob iecał kiedyś, że nie zostawi nas s ie ro
tam i. On pozostanie z tym i, co weń wierzą „po 
w szystkie dni, aż do skończenia św iata” . Hymn 
naszego Kościoła jest w ym ownym  świadectwem 
w iary w obecność m iędzy nami Jezusa Chrystusa: 
„O n dziś znowu schodzi z nieba, m iędzy ludzi pracy, 
trudu, w S łow ie Bożym, w kształcie Chleba, dla nas 
biednych, swego ludu. Nowe życie w lewa w dusze, 
serce ogniem  św iętym  pali. Przetapia w żalu i skru 
sze jak miecz hartowny ze s ta li” .

Doświadczenia Aposto łów  i postawa ludzi św ię
tych w każdym pokolen iu  mówią o tym , że Z m art
w ychw sta ły Pan ani na m om ent nie opuszcza swoich 
w iernych. To raczej my rzadko uśw iadam iam y so
bie, że On jest przy nas, go tow y radować się 
i sm ucić z nami czy podać nam pom ocną dłoń.

Na W ielką N iedzielę Roku Jubileuszowego, dalsze 
dni, m iesiące i lata życzym y z głębi serca pełni 
łask Chrystusa Zmartwychwstałego, owocnych w tym 
i przyszłym życiu całej Społeczności W iernych.

Kończąc n inie jsze S łowo Paschalne, przekazu
jem y zachętę Aposto ła Narodów, zamykającą 
w ykład o zm artw ychwstaniu:

„N a jm ils i. Bądźcie w ytrw a li i niewzruszeni. 
W yróżniajcie się zawsze w pracy dla Pana 
wiedząc o tym, że wasz trud  nie jest darem ny”.

bp W iktor W ysoczański 
Zw ierzchnik Kościoła

i
Kolegium B iskupów Polskokato lickich w RP 
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Podstawowe dokumenty Unii Utrechckiej
Biskupi starokatoliccy oparli istnienie Unii 

Utrechckiej na trzech tekstach (1. Deklaracja 
Utrechcka Biskupów Kościołów Starokatolickich 
z 24 września 1889 roku; 2. Umowa Biskupów Sta
rokatolickich Zjednoczonych w Unii Utrechckiej;
3. Regulamin Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich Unii Utrechckiej).

Spośród tych trzech tekstów Deklaracja Utrechc
ka jest z pewnością dokumentem podstawowym. 
Nie ma ona jednak charakteru wyznania wiary; nie 
było to zamiarem jej autorów. Deklaracja Utrechcka 
przedstawia jedynie te problemy, które zagrażają 
wspólnocie Kościołów starokatolickich. Nawet 
akapit 1, zawierający proklamację, aby trwać przy 
zasadzie św. Wincentego z Lerynu i przy „po
wszechnie uznanych dogmatycznych orzecze
niach Soborów ekumenicznych niepodzielonego 
Kościoła pierwszego tysiąclecia” , ma na celu 
przezwyciężenie konfliktów, które dzieliły Kościoły 
starokatolickie. Mówi się tylko o wspólnocie uzna
nych orzeczeniach dogmatycznych Soborów pow
szechnych pierwszego wieku, oraz o treści pier
wszej podstawowej zasady swego postępowania, 
zgodnie z którą członkowie Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich dotychczas 
spełniali swój urząd biskupi i chcą go spełniać 
w przyszłości. „Trzymamy się tego, co wszędzie, co 
zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to 
jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie” . 
Natomiast w punktach 2, 3, 4 wymieniono konk
retne dogmatyczne orzeczenia, które zostały 
odrzucone, a więc pewnego rodzaju negatywne 
wyznanie wiary. Te odrzucone orzeczenia posia
dają różne znaczenie. W punkcie 2 odrzuca się 
„watykańskie dekrety z 18 lipca 1870 roku o nie
omylności i uniwersalnej jurysdykcji, uznając jed
nocześnie znaczenie „historycznego prymatu” 
biskupa Rzymu, jako primus inter pares.

Pod wpływem „dzisiejszej sytuacji ekumeni
cznej” — znacznie zostało rozszerzone rozumienie 
tego problemu, czego przykładem mogą być: Tezy 
dotyczące prymatu, przyjęte przez XII Międzynaro
dową Konferencję Teologów Starokatolickich (8- 
-13 września 1969 r.) oraz Oświadczenie Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich z 
18 lipca 1970 r. na temat Prymatu w Kościele. Spre
cyzowania te przyczyniają się w istotny sposób do 
praktycznego i teologicznie ważnego dialogu 
pomiędzy teologami rzymskokatolickimi a staroka
tolickimi.

W punkcie 3 Deklaracji odrzucono „deklarację 
Piusa IX z 1854 roku o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi” , natomiast w punkcie 4 odrzu
cono bulle Unigenitus, Auctorem fidei, Sylllabus 
i (w punkcie 5) orzeczenia Soboru Trydenckiego 
tylko o tyle, o ile nie są one zgodne z nauką starego 
Kościoła. Zważywszy, że bulle Unigenitus i Auctorem

fidei zna obecnie niewielu ludzi, a stanowisko wobec 
Soboru Trydenckiego jest bardzo enigmatyczne, Deklarac
ja Utrechcka ma charakter dokumentu historycznego.

We wstępie do Umowy Biskupów Starokatolic
kich — obok „wzajemnych stosunków” między 
biskupami — mówi się o „sprawie stosunków koś
cielnych między kierowanymi i reprezentowanymi 
przez nich Kościołami” , a w artykule 1 oświadcza 
się, że „Kościoły kierowane i reprezentowane przez 
biskupów zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozo
stają ze sobą w pełnej wspólnocie kościelnej” . 
Podobnie w artykule 2 podkreślono pewną dwoi
stość: „wspólnoty biskupów i ich Kościołów” , a 
zakończenie artykułu 5, punkt 4 stwierdza: „W tych 
sprawach biskupi będą działać za zgodą swoich 
Kościołów” . Z tego wynika, że biskup wraz ze swym 
prezbiterium wyraża jedność, i to tak dalece, że nie 
można oddzielić biskupa od Kościoła. A więc wspól
nota biskupów nie jest możliwa bez wspólnoty ich 
Kościołów. Biskupi uważają się więc za kierowni
ków i reprezentantów swych Kościołów, ale nic nie 
mówi się o tym, jak dokładniej należy rozumieć to 
kierownictwo i reprezentowanie.

Regulamin MKBS uchwalony w dniu 12 września 
1974 r. stwierdza, że Arcybiskup Utrechtu jest pre
zydentem MKBS. Z tego nie wynika przekonanie, 
że Arcybiskup Utrechtu jest przełożonym bisku
pów starokatolickich; arcybiskupem wszystkich 
Kościołów starokatolickich. Jego jurysdykcja 
metropolitalna odnosi się jedynie do biskupów 
holenderskich. „Przewodniczy on Konferencji” , 
ponieważ swój urząd sprawuje w najstarszej histo
rycznie siedzibie biskupiej Unii.

Dokumenty Unii Utrechckiej zostały dwukrotnie 
zmieniane — pierwszy raz w dniu 15 października 
1952 roku, drugi zaś — w dniu 12 września 1974 
roku. Obie zmiany dotyczyły Umowy Biskupów 
Starokatolickich i Regulaminu MKBS, nie doko
nano zmian w Deklaracji Utrechckiej. Można jed
nak stwierdzić, że nie dokonano zmian zasadni
czych, lecz chodziło jedynie o precyzyjne ujęcie 
opisanych zagadnień.

Bp Urs Kury pisał, że Unia Utrechcka nie jest „wspól
notą prawną” i nie posiada „pełnomocnictw jury
sdykcyjnych” , lecz pragnie być „swobodnym związ
kiem samodzielnych starokatolickich Kościołów kra
jowych” . Podobnie pisał na temat struktury praw
nej Unii Utrechckiej inny teolog starokatolicki, 
Kurt Stalder. Takie stanowisko wynika przede wszyst
kim z faktu, że w dokumentach Unii Utrechckiej nie 
ustanowiono żadnej instancji prawnej, stanowiącej 
nadbudowę Kościołów członkowskich, a MKBS nigdy 
się za taką nie uważała. Biskupi, którzy zebra
li się w dniu 24 września 1889 roku w Utrechcie 
na swej pierwszej konferencji, pragnęli przede 
wszystkim stwierdzić i umocnić swoją wspólnotę.



Z  życia naszego Kościoła .  Z  życia naszego Kościoła •
W  dn iach od 20 d o  30 stycznia br. Ko

ścioły chrześcijańskie modliły się o jed
ność chrześcijan. Myślą przewodnią te
gorocznego tygodnia ekumenicznego 
były  słowa z listu św. Pawła do Efez
jan: „N iech będzie błogosław iony Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystu
sa. On napełnił nas wszelkim błogosła
w ieństwem  na wyżynach niebieskich 
w C hrystusie” .

W tegorocznym  Tygodn iu  M odlitw
o Jedność Chrześcijan w Krakowie 
w zię ły udział Kościo ły zrzeszone 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz 
Kośció ł Rzym skokatolicki.

Kościół Polskokatolicki reprezento
wany był w Krakowie przez ks. inf. Cze

sława S iepetowskiego z parafii 
pw. W niebowstąpienia Pańskiego 
przy ul. Friedle ina 8. Ks. in fu ła t od 
w ie lu  lat angażuje się w sprawy eku- 
menii i aktyw nie działa w krakowskim  
Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. 
W tym  roku ks. inf. Czesław Siepe- 
tow ski dw ukro tn ie  g łos ił S łowo Bo
że — pierwszy raz u Księży Jezuitów  
na rozpoczęcie tygodn ia  ekum enicz
nego, a następnie w parafii rzym sko
kato lick ie j pw. Św. Szczepana, sąsia
dującej z parafią po lskokato lic- 
ką.

Zaangażowanie księży Jezuitów  
w m odlitw ę o jedność chrześcijan 
jest ważnym znakiem na drodze po

jednania, mającym is to tny w pływ  
na przebieg d ia logu ekum eniczne
go.

M odlitw y ekumeniczne w Krakowie 
nie kończą się ty lko  na tym  tyg o d 
niu — trw ają  przez cały rok na co- 
miesięcznych wspólnych nabożeństwach 
w różnych Kościołach chrześcijań
skich. Istotą krakowskiego ekum eniz
mu są w spólne spotkania, które g ro 
madzą nie ty lko  duchow ieństw o, ale 
są okazją do wspólnych spotkań ludzi 
św ieckich z różnych Kościo łów  w du
chu to le rancji, szacunku i m iłości.

(na podstawie informacji kleryka 
Marcina Dębskiego)

„Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni. Witam rodziców, 
chrzestnych, krewnych, przyjaciół i tych, którzy tworzą społeczność naszej parafii 
i naszego Kościoła Polskokatolickiego. Wszyscy będziemy uczestniczyli w liturgii sa
kramentu Chrztu Świętego, który przyjmie Aleksandra, córka Beaty i Zbigniewa Olej
niczaków” . Tymi słowy zwrócił się do zgromadzonych w kaplicy w niedzielę, 13 lu
tego br., proboszcz parafii ks. dziekan dr Tadeusz Piątek, rozpoczynając Mszę św. Na
stępnie Ksiądz Proboszcz przypomniał: „Chrzest Święty jest pierwszym i najważniej
szym sakramentem, ustanowionym przez Jezusa Chrystusa po to, aby człowiek mógł 
osiągnąć życie wieczne. Przez Chrzest Święty wchodzimy także do współ noty Ko
ścioła. Chrzest Święty jest więc bardzo ważnym wydarzeniem w życiu człowieka 
i w życiu Kościoła. Tak jak cieszą się rodzice z narodzin dziecka, tak i wspólnota pa
rafialna raduje się z tego, że to ochrzczone dziecię przyjmuje do społeczności Ko
ścio ła” . Liturgia chrzcielna miała miejsce — zgodnie z tradycją — podczas Mszy 
Świętej. Jej przebieg upamiętniono na zdjęciu.

Warto wspomnieć, że rodzice ochrzczonej Aleksandry — która ujrzała światło 
dzienne 31 grudnia 1999 roku — związali się przed dwoma laty, 25 kwietnia 1998 ro
ku, w naszej świątyni sakramentalnym związkiem małżeńskim.

Anna Chmielewska (lektorka)

„Bóg dał każdemu człowiekowi możliwość 
uszczęśliwiania innych!” (Phil Bosmans)

OSAMOTNIONY CZŁOWIEKU!
Żyjemy w czasach chaosu ideowo-moralnego 

i nieuporządkowanego bytu materialnego.
Jeżeli czujesz się zagrożony, upokorzony przez życie, 

opuszczony przez bliskich i przyjaciół, 
zmęczony życiem 

i tracisz nadzieję na jakąkolwiek poprawę — 
napisz na adres:

DUSZPASTERSTWO OSAMOTNIONYCH  

64-100 LESZNO WLKP. 
ul. 17 stycznia nr 17 
le l. 20-24-45

45-334 OPOLE
ul. Dąbrowszczaków 11/303
tel. 55-97-67

Opisz swoje problemy. Podziel się z nami kłopotami i troskami. Nie załamuj się. 
Może wspólnie uda nam się zaradzić Twoim problemom — 

wyciszyć b ó l i upokorzenie, poprawić Twoje samopoczucie. 
DUSZPASTERZ



Tradycja a współczesność

Kwietnia Niedziela, Wielki Tydzień, święcone
Tegoroczna Wielkanoc będzie ostatnią Wielkanocą XX wie

ku, kończącego się drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. 
Czy w nowe tysiąclecie wejdziemy pamiętając o pradawnych, 
słowiańskich obyczajach, kształtujących ówczesne życie 
społeczne Polski? Czy u progu zjednoczenia ze Wspólnotą 
Europejską będziemy pamiętać o naszych, rdzennie polskich, 
korzeniach religijnych i związanych z nimi tradycjach?

Przyznajmy się sami przed sobą: 
któż z nas pamięta o tym , że Pal
mowa N iedziela nazywana była 
ongiś Kw ietnią N iedzielą? I kto z nas 
pamięta, jak ie  zwyczaje łączy ły  się 
z nią i z całym  okresem W ielkiego 
Tygodnia? Jak pisał Zygm unt G lo
ger, n iestrudzony badacz obyczajów  
staropolskich, „Z  dniem każdym 
stary św iat schodzi do grobu. Co żyło 
i uśw ięcone było przez liczne w ieki, 
idzie zw olna w zapom nienie, bo 
dzień dzisiejszy ma przede w szyst
kim tw ardą pracę na d łon i nam ulo- 
nej, rachubę w g łow ie i na sercu, tro 
skę o chleb. Tradycje w walce z kosmo
polityzmem opadają na dno społeczeń
stwa, ku jego podstawom , tu ląc się 
u ogniska n iskich dw orków  i strzech 
w ieśniaczych. Ludzie wystudzeni 
w szechśw iatow ością zatracają oby
czaj rodzinny i są jako one śmiecie, 
którym  wszystko jedno, do jakiego 
kąta zam iecione będą (...)” .

Powróćm y w ięc dziś do obyczajów  
staropolskich, które tow arzyszyły 
N iedzieli Palmowej i całemu W iel

kiemu T ygodn iow i, i p rzypom nijm y 
je w szystkim , gdyż — zacytu jem y tu 
znów za Z. G logerem  — „jak kw iaty 
są ozdobą roślin i ziem i, tak zwy

czaje ludowe są krasą życia lu 
dów ” .

Już we W stępną Środę w ycinano 
zw ykle rózgi w ierzbow e albo z malin 
i porzeczek i wstaw iano do dzba
nuszka z wodą w m ieszkaniu, aby 
rozw inę ły się, rozkw itły, czyli (...) 
„rozksc ia ły ” na Palmową Niedzielę. 
Gdy dzień ten uroczysty nastąpił, kto 
wstał raniej, ten z „pa lm ą” w ręku 
b ieg ł budzić innych, a budząc i ch ło 
stając ich żartob liw ie  wołał:

Wierzba (lub Palma) bije, nie ja biję,
Za tydzień — W ielki Dzień,
Za sześć noc — W ielka-Noc.

Palmy takie niosą do pośw ięce
nia, które kapłan dopełn ia  przed 
nabożeństwem, a cerem onia powyż
sza dała właśnie powód do nazwania 
niedzieli poprzedzającej W ielkanoc 
niedzielą Palmową albo W ierzbną 
lub Kwietnią. W kościele wszyscy 
trzym ają palm y w ręku. Po ich 
pośw ięceniu przypisywane są im 
zbawienne w łasności. Już M ikołaj 
Rej z N agłow ic pisze żartob liw ie  w 
Postylli: „W  Kw ietn ią N iedzielę kto 
.bagnią tka ’, czyli ko tk i z palm y w ie l
kanocnej nie połknął, ten już zba
w ienia nie o trzym a ł” . W ierzono 
bowiem, że po łkn ięc ie  pączka w ierz
bowego z palm y w ie lkanocnej zdro
wie przynosi. Aby dobytek nie uległ 
chorob ie  i zarazie podczas lata, gos
podarz wypędza go pierwszy raz w po-

Naszym Czytelnikom składamy najserdeczniejsze życze
nia zdrowych, wesołych i udanych pod każdym względem 
świąt Wielkiejnocy, a jako ciekawostkę przedstawiamy 
Toast wielkanocny anonimowego autora (pochodzący 
z XIX wieku), ponieważ wiadomo powszechnie, że jedno 
niewątpliwie pozostało nam po pradziadkach: skłonność 
do wystawnego i hucznego świętowania!

Toast wielkanocny
O p a n o w ie ! n iech  los w dan i  
P rzynos i nam  dużo  zysku :
B ą d źm y  z d ro w i i  rum ian i,
Jak  to p ros ię  na pó łm isku .

Cz łek  na radość  s ieć zarzuca,
A le  s m u tk i  zw yk le  łow i,
N iech  s p o k o ju  n ic  n ie  sk łóca  
Nam  —  ja k  tem u in dykow i.

N iecha j każdy  będz ie  syty,
Z d ró w  i  w esó ł  —  i n ie  s łaby  
M ie jm y  w yg lą d  z n a k o m ity  
Jak  te p la c k i  o raz baby.

N iech  n ie znęca się nad  nam i  
Los ch o ro b ą  an i zgonem ,
Ja k  na p rz y k ła d  dziś m y  sam i  
Z n ę c a m y  się n ad  św ięconem .

Na os ta tek  wasz poe ta  
Śle życzen ia  te j g od z iny :  
N iech  obe jdz ie  się ta feta 
Bez dosto jne j.. .  m edycyny .



le na w iosnę z palmą w ręku. Palmy 
przechowywano w domu zwykle 
zatknięte za obrazami świętych, a z na
dejściem zimy albo W ielkie jnocy w ro
ku następnym, rzucano je w płom ień.

Powszechnym był (...) w  wielu kościo
łach zwyczaj strzeżenia przez trzy 
ostatnie dni w Wielkim Tygodniu grobu 
Chrystusa przez młodych parobczaków 
przebranych za  żołnierzy. Co godzina 
lub co parę godzin zm ienia się w ar
ta złożona z kilku takich n iby żo ł
nierzy (...). Zwyczaj ten starodaw 
ny zachowywano bardzo gorliwie we wsi 
Tunne pod Łęczycą i w bardzo w ielu 
m iejscowościach zachowują dotąd.

W n iektórych oko licach w W ielki 
Czwartek (zwany także c iern iow ym ) 
grom ada ch łopców  przebierała się 
za żo łn ierzy i zrobiwszy sobie Juda
sza ze s łom y przybranego w szaty 
czarne, podarte, trzym ającego w rę
ku kaletę napełn ioną szkłem tłuczo 
nym dla brzęku, szła do kościo ła na 
„c iem ną ju trzn ię ” , Judasza z sobą 
niosąc. W kościele pod chórem 
wśród ludu stali uszykowani jak w o j
sko pod przywództwem  jednego. Po 
skończonej ju trzn i, na cmentarzu, 
chłostano Judasza kijam i i siekano 
go drewnianymi pałaszami wśród wrza
wy i śm iechu zebranego ludu. Potem 
w łożyw szy go na taczkę, w ieziono 
na plebanię i do dw oru, gdzie pow ta
rzano to samo w idow isko. Ze dworu 
udawano się z Judaszem do gospody, 
a w reszcie albo top iono  go w rzece 
czy stawie, albo, gdy się śc iem n i
ło, palono na wzgórzu za wioską.

Sam W ielki Tydzień, począwszy od 
Kwietniej N iedzieli, cały już był przy
gotowaniem do W ielkiego dnia Zm ar
tw ychw stan ia  Pańskiego. Cały ten 
tydzień pracy pośw ięcony był nabo

żeństwu, spowiedzi, zachodom gospo
darskim i kuchennym. W W ielki Piątek 
ubierano grób Chrystusa, przystra
jając go w wodotryski. W yścielano ko
biercam i, s tro joną kaplicę ku temu 
przeznaczoną z w ie lk im  zapałem, na 
jaki stać było kolatora i parafian. 
Czasem czyni to  jakaś pobożna rodzi
na. Po miastach tłum y nawiedzają grób 
Chrystusa, a pobożnie jsi starają się 
odw iedzić wszystkie kościo ły i groby.

Po dworach w ie jskich i u zamo
żniejszych mieszczan już w W ielką 
Sobotę od rana zastawiają s tó ł c ia
stem, zim nym  mięsiwem i ja jam i do 
pośw ięcenia. Po twardym  poście 
jadło było pożądane, a przepych w nim 
i dostatek w ie lki. Pozostały nań opisy 
św ięconego z pańskim zbytkiem  
zastaw ionego, na które setki gości 
zapraszano. Na pieczywo bab, ja je 
czn ików  i m azurków  w ys ila ł się 
kunszt gospodyni... Józef I. Kra
szewski p isał tak: „Zw yk le  w po
środku w ie lk iego sto łu sta ł baran 
z  ch o rąg iew ką  z  cukru lub masła (...). 
Dzieląc się ja jk iem  św ięconym , sta
rym obyczajem , brano je nie w ide l
cem, ale palcam i. Św ięconego nie 
zdejm owano do Przewodów” ...

Na stołach nie m ogło zabraknąć 
też pisanek. Legenda g łosi, że gdy 
prowadzono Jezusa na śm ierć, pe
wien ubogi n iosący na sprzedaż kilka 
ja jek do miasta, postaw ił koszyk i po
m agał dźw igać krzyż Zbaw icie low i, 
a gdy pow róc ił do swego koszyka 
ujrzał, że ja jka przem ien iły się w kra
szanki i pisanki... Nazwy jajek w ie l
kanocnych zależą od sposobu, w jaki 
zosta ły pomalowane. U farbowane na 
jeden ko lo r czy przez gotow anie, czy 
przez moczenie w barw niku noszą 
nazwę malowanek, kraszanek lub

byczków. Jeżeli na jednosta jnym  tle 
w yskrobany jest (za pom ocą ostrego 
narzędzia) wzór, to  ja jko  nazywane 
jest skrobanką lub rysowanką. Wresz
cie, jeżeli ja jko  zdobi różnorodny 
deseń, przez pokrycie  woskiem 
pewnych jego części, a następnie 
gotow anie w barwnikach, to  zowią je 
pisanką, a sposób m alowania — 
pisaniem. Pisaniem zajmują się w cza
sie przedśw iątecznym  dziewczęta, 
czasem młode mężatki, rzadko ch łop
cy. Sposób i technika malowania 
pisanek są bardzo rozm aite i św iad
czą nieraz o niepoślednim  zmyśle 
w iejskich malarek. Są wśród nich i m i
strzynie, zażywające ustalonej sławy 
w całej oko licy.

Natom iast sama W ielkanoc — 
bywała zawsze dom ową uroczystoś
cią w ie lk ie j doniosłości. Zgrom a
dzało bowiem prawie każdą roz
pierzchniętą po św iecie rodzinę pod 
dach dom ow y, dla ogrzania przy 
rodzinnym  ognisku, przy którym  
łączą się w bratn i węzeł. Toteż (...) 
w pierwszym  dniu św ięta rodzina 
każda pozostawała sama ze sobą, 
drug i zaś i trzeci (tak po dworach, jak 
i u ludu) przeznaczony by ł na wzaje
mne odw iedziny sąsiedzkie, a zabie
rano ze sobą i dzieciarn ię. W dniu 
drug im  śm igus rozweselał młodzież, 
zarów no po dworach, jak i po 
zaściankach, z tą ty lko  różnicą, 
że gdy w pierwszych opryskiw a
no znienacka lub za ko łn ierz pa
chnącym i wódkam i, to  u ludu zw y
kłą miarą by ł garnczek lub w ia
dro wody, a często pod kubłem 
przy studni, doszczętna kąpiel 
przytrzym yw anej przez parobcza
ków dziewki — lub odw rotn ie . Tak 
ongiś bywało.

PSYCHOZABAWA

Czy jesteś 
r o z r z u t n a ?

1. Przed pierwszym zawsze brakuje 
Ci gotówki i musisz pożyczać od znajo
mych.

a. To prawda.
b. Nigdy mi się to nie zdarzyło.
c. Stało się tak raz, ale to była wyjąt

kowa sytuacja.

2. Idąc po zakupy, robisz sobie dokład
ną listę potrzebnych rzeczy i nigdy nie 
kupujesz nic ponadto.

a. Spisuję listę, ale najczęściej zaraz 
ją gubię.

b. Tak właśnie robię.
c. Lista to strata czasu. Bez niej też 

doskonale wiem, co mam kupić.

3. Czy kiedykolw iek zdarzyło Ci się 
zgubić portmonetkę?

a. Kilka razy. Jednak potem okazało 
się, że tylko gdzieś ją zostawiłam.

b. Tak. Bardzo się tym zdenerwowa
łam.

c. Nie, ale za to raz mi ją skradzio
no.

4. Ile pieniędzy nosisz zwykle przy 
sobie?

a. Mam w torebce całą pensję. Nie
stety, suma szybko kurczy się już 
w pierwszych dniach miesiąca.

b. Noszę tylko odliczoną sumę 
potrzebną danego dnia na wydatki.

c. Jakieś 50-100 zł.

5. Czy kiedykolwiek kupiłaś sobie 
jakiś ekskluzywny prezent?

a. Tak, to przecież znakomicie po
prawia humor.

b. Nie. Szkoda mi pieniędzy.
c. Wolę kupić coś dzieciom. Ale 

owszem, pozwoliłam sobie na takie 
szaleństwo.

6. Czy masz konto bankowe?
a. Nie mam, ale chyba wreszcie zało

żę, by mieć kartę do bankomatu.
b Mam konto osobiste, na któ

re przelewana jest moja miesięcz
na pensja.

c. Tak, bo to jest praktyczne. Bank 
reguluje wszystkie moje rachunki.

ROZWIĄZANIE
Większość odpowiedzi a: Bardzo lubisz wydawać pieniądze, gdyż uważasz, że są one po to, by 

czerpać z nich radość, W Twoim mieszkaniu jest wiele pięknych rzeczy, a w szafie masz stroje 
budzące zazdrość koleżanek. Trochę gorzej wygląda sprawa gospodarności. Warto najpierw 
opłacić czynsz, a dopiero potem szukać nowych butów.

Większość odpowiedzi b: Jesteś uważana za idealną gospodynię. To Ty dzierżysz ster rządów 
w swojej rodzinie, decydujesz o kupnie nowych mebli i dodatkowych lekcjach (np. dżudo) dla 
dziecka. Niestety, najbliżsi czasem skarżą się, że jesteś przesadnie oszczędna. Może niepotrzeb
nie myślisz, że niemal na nic Cię nie stać.

Większość odpowiedzi c: Doskonale znasz wartość pieniędzy. Dzięki nim potrafisz sprawić 
radość najbliższym. Twoja rodzina może być pewna, że lodówka będzie zawsze pełna, a rachunki 
popłacone. Umiesz też zaoszczędzić na atrakcyjne wakacje i świąteczne prezenty, o jakich 
marzyły dzieci. Gratulujemy!



Choroby naszych czasów
Nadciśnienie

Prawidłowe ciśnienie tętnicze u osób 
dorosłych pow inno w ynosić około 
120/80 mm Hg. C iśnienie u trzy
mujące się na poziom ie ponad 
140/90 mm Hg uznawane jest już za 
n a d c i ś n i e n i e  i wymaga leczenia.

N adciśnienie może powstać na 
skutek rozwoju m iażdżycy, zmian 
horm onalnych, chorób nerek i in 
nych. Stan ten początkowo nie daje 
objawów, ale w jego następstwie 
pojaw iają się bóle z ty łu  głowy, szum 
w uszach, przyspieszenie akcji serca. 
D o leg liw ości te dają znać o sobie 
w sytuacjach stresowych i przy gw ał
tow nych zm ianach w arunków  atm o
sferycznych. W skra jnych przypad
kach m ogą się skończyć zawałem 
serca lub udarem mózgu.

Łagodne nadciśnienie na pozio
mie 140-149/90 — 104 mm Hg może 
być leczone poprzez zmianę stylu 
życia i odżyw iania. Pacjenci z w yż
szym ciśnieniem  muszą przebywać 
pod stałą kontro lą  lekarza i pow inni 
system atycznie przyjm ow ać lekar
stwa.

Odżywianie przy nadciśnieniu

.  Ograniczamy spożywanie pokar
mów w ysokokalorycznych, szcze
góln ie mięsa i tłuszczów  zw ierzę
cych. Dobre efekty daje przejście na 
dietę wegetariańską.

.  Zaleca się przyjmowanie codzien
nie ole ju z ryb m orskich -  np. tranu 
z dorsza.

.  Zwiększam y spożywanie p ro 
duktów  bogatych w b łonnik, np. 
otręby, kasze, płatki zbożowe.

.  A bso lu tn ie  ograniczam y sól 
w potrawach.

.  Zwiększamy dawki potasu przez 
jedzenie większej ilości ow oców  i 
warzyw  bogatych w ten pierwiastek, 
np. suszone morele i daktyle, rodzyn
ki, banany, brukselka, kalafior, dynia, 
kapusta w łoska i czerwona, rzeżu
cha, pieczarki, ziem niaki, nasiona 
słonecznika, orzechy pistacjowe 
i włoskie.

.  Do potraw  dodajem y czosnek, 
k tóry obniża ciśn ienie krwi.

•  W przypadku znacznej nadwa-  
gi, koniecznie trzeba nieco schudnąć.

Cukrzyca
Coraz w ięcej osób zapada na cu

krzycę. Organizm osoby dotkn ię te j tą 
chorobą albo nie wytw arza insu liny 
(hormonu regulującego poziom cukru 
we krw i), a lbo nie w pełni ją zużyt- 
kowuje.

C horoba objaw ia się nadm iernym  
pragnieniem , częstym oddawaniem

moczu, utratą wagi ciała, osłabie
niem, sennością, zw iększonym łak 
nieniem. U osób starszych rozwija 
się powoli i dop iero po pewnym cza
sie daje charakterystyczne objawy 
oraz dodatkow o skurcze i m row ie
nia, częste zakażenia, złe gojenie się 
ran.

D laczego ta choroba jest taka g ro 
źna? Otóż zaburzenia w organizm ie 
prowadzą do w ie lu  pow ikłań. I tak 
następuje stopn iow e uszkodzenie 
naczyń krw ionośnych. Rezultatem 
jest m iażdżyca, choroba w ieńcowa, 
udar mózgu, nadciśnienie, n iedy
spozycja tę tn ic  kończyn dolnych. 
Gorzej pracują nerki, powstają trud 
no gojące się owrzodzenia, dochodzi 
do przerostu i pękania naczyń 
krw ionośnych siatków ki oka, co 
może się skończyć utratą wzroku.

Do tej pory nie ma skutecznej 
m etody leczenia tej choroby. Można 
ją powstrzym ać, regularnie mierząc 
poziom cukru we krwi.

Przy typ ie  I — pomaga przy jm o
wanie dawek insuliny.

Przy typ ie  II — prowadzenie re
gularnego trybu  życia, 
unikanie stresów, zre
zygnow anie z a lkoholu
i papierosów  oraz ścisłe 
przestrzeganie diety.

Należy w yk luczyć z jad łospisu 
p rodukty  zawierające duże ilości 
cukru: ciasta, czekoladę, miód, dżem, 
s łodkie  owoce. Trzeba również ogra
n iczyć spożycie tłuszczów  zw ierzę
cych oraz p roduktów  zaw ierających 
cholestero l. Ważne jest pozbycie się 
nadwagi. Nie należy jednak stoso
wać żadnych tzw. cudow nych diet, 
ty lko  ograniczać ilość spożywanych 
kalorii. Również gim nastykow anie 
się znacznie popraw ia stan chorego,

bowiem w trakcie ruchu mięśnie „spa
lają” cukry, poprawia s ię  krążenie zapo- 
biegające niedokrwieniu kończyn dol
nych. Można też stosować zioła, takie 
jak: korzeń mniszka, liść czarnej borów
ki oraz ziele poziom ki.

Sylwetka a cukrzyca

O skłonnościach do cukrzycy może 
św iadczyć nasza figura! Do takiego 
w niosku doszli b ryty jscy lekarze, któ
rzy odkry li zależności pom iędzy w y
miarami obwodu ta lii i b iodera  poten
cjalnym  zagrożeniem cukrzycą.

Można w yróżn ić dwa typy  figury: 
„g ru szk i” z m ocno w ciętą ta lią  oraz 
bardziej męską „jab łka” — z ledwie za
znaczonym wcięciem  w pasie.

Osoby o sylwetce „jab łka” są o wiele 
bardziej zagrożone cukrzycą. O znacz
nym ryzyku zachorowania u pań moż
na mówić, gdy obwód talii stanowi wię
cej niż 80 proc. obwodu bioder, a u pa
nów — gdy obwód ta lii przekracza 
95 proc. obwodu bioder.

O chroną przed cukrzycą jest w ięc 
nie tyle szczupła sylwetka, co talia osy.

Zespół chronicznego 
zmęczenia

Liczba osób cierpiących z powodu zespo- 
łu chronicznego zmęczenia —  bo tak nazwa- 
no tę  nową chorobę — rośnie szybko. 
Wirus przemęczenia atakuje najczęściej 
osoby uzależnione od pracy. Osoba nim 
zarażona musi zmagać się z nerwowością
i napadami znużenia n ie  do odparcia.

Opracowano już nawet metodę chro
nienia organizmu przed tym wirusem. 
Należy zażywać magnez, witaminę B12 
oraz w itam inę C w dawkach powyżej 
2g na  dobę. Największe jednak znacze- 
nie ma racjonalny w ypoczynek, przy
wrócenie zachwianych proporcji mię
dzyczasem aktyw ności i relaksu.

Każdy p racoho lik  pow in ien wziąć
to  pod uwagę.

JAN GRZEGORZ MENDEL

"Daj mi poznać swoje drogi, o Panie, 

i okaż mi ścieżkę swoją, 

prowadź mnie drogą swej prawdy 

i ucz mnie.

bo jesteś Bogiem mojego ocalenia 

i Ciebie codziennie wypatrują".

tymi słowami modlił się 

codziennie

twórca współczesnej genetyki



Syrenka czeka na kameryW A R S Z A W A  
— ponad 50 lat temu

•  W dniach 1 i 2 marca 1943 r. 
zarząd m iejski przeprowadził w War
szawie spis ludności. Okazało się, że 
Warszawa liczyła  wówczas 938 tys. 
m ieszkańców (w tym  42 proc. 
mężczyzn), 16,5 tys. cyw ilnych N iem 
ców, 1,9 tys. U kra ińców  i 5,6 tys. 
osób innych narodowości. W prze
dedniu II w o jny św iatowej (1939 r.) 
Warszawa liczyła ponad 1,3 m ln 
osób, w tym  375 tys. ludności 
żydowskiej.

.  W marcu 1945 r., na m ocy uch
wały Rady M in istrów , A leje Ujaz
dowskie w W arszawie zosta ły prze
m ianowane na A leje Marszałka Józe
fa Stalina. Taka nazwa obow iązywała 
do 1956 r. „R zeczpospo lita ” z 2 mar
ca 1945 r. in form ow ała swych czyte l
ników, że „D la uw iecznienia przyja
źni Narodu Polskiego z narodami 
Związku Radzieckiego uchw aliła  Ra
da M in is trów  przem ianować A leje 
U jazdowskie, które najm niej ucier
p ia ły ze wszystkich u lic  w Warsza
wie, na A leje Marszałka Józefa Sta
lina” .

Jaskółki 
i wróżby pogody

Jaskółki należą do ptaków w yją t
kowo lubianych przez m eteorologię 
całej S łow iańszczyzny. Z ich zacho
w ania w różono rodzaj pogody w naj
bliższych dniach, jak i m iesiącach. 
Ptaki te bardzo szanowano, trak to 
wano — podobnie jak bociany — 
jako stw orzenia święte, którym  nie 
w olno było robić żadnej krzywdy.

Gdy jaskó łk i latają w ysoko ponad 
ziemią, gdy rano pojaw iają się 
wysoko w pow ietrzu ich duże g ro 
mady w pogodni za owadam i, w tedy 
spodziewać się można ładnej pogo
dy.

Kiedy zaś ptaki zniżają swój lot, 
bywa to zapow iedzią zbliżającego 
się deszczu.

Nadal nie w iadom o, k iedy na Ryn
ku Starego Miasta w Warszawie zosta
ną zam ontowane kamery. Są już pie
niądze na ich montaż, ale trzeba 
jeszcze poczekać na decyzję kom en
danta stołecznej po lic ji.

Decyzję o montażu kamer na staro
m iejskim  rynku podjęto  po tym, jak 
nieznani spraw cy uszkodzili pom nik 
warszawskiej Syrenki. Naprawa ko
sztowała ponad 3,5 tys. zł. Pieniądze 
w yłożył sponsor — firm a M cD onald ’s. 
Przedstawiciele tej firm y zdecydowali

też, że sfinansują stworzenie systemu 
monitoringu na Rynku Starego Miasta. 
Być może kamery sprawią, że Panna 
W odna będzie wreszcie bezpieczna! 
Wandale uszkadzali ją w ie lokro tn ie  — 
w yginali miecz lub obtłuk iw a li tarczą. 
Ze względu właśnie na wandali kame
ry umieszczone będą wysoko.

Ile będzie kosztował system m onito
ringu Rynku Starego Miasta, jeszcze 
nie w iadom o. Zależy to g łów nie od 
kom isariatu, w  którym  będą zna jdo
w ały się m onitory.

Przysłowie na Wielki Tydzień

„Kto w Wielki Tydzień sieje, będzie miał szybko wielgieje”.
Tradycja  ludowa zalecała powszechnie w tym  okresie w łaśnie siew. Na 

Rzeszowszczyźnie w W ielkim  Tygodn iu  (szczególnie w W ielką Sobotę) 
szczepiono drzewka, w ierzono bowiem, że ich szybkie zrastanie i gojenie się 
ma związek z ranami Chrystusa. Na Śląsku w W ielki Piątek zabraniano w yw o
żenia nawozu. Te ludowe m ądrości mają też uzasadnienie b iokosm iczne. 
W ielkanoc to  św ięta po pełni Księżyca. Z kolei w iadom o z kalendarza, że czas 
przed pełnią sprzyja siewom, samej pełni i tuż po niej — szczepieniu, nie jest 
to  zaś okres pom yślny do nawożenia ziemi.

Przysłowia na kw iecień

Kwiecień rozmaicie piecie, bywa, że śniegu do dziur namiecie.
*

Grom wszystko dobre znaczy, gdy będzie słyszany w kwietniu  —  

chleb, zdrowie, wino da nam pożądany.

(Uwaga: Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uznawały 
grzmoty, burze kwietniowe za prognozę urodzajnego 
roku. Podobnie kwietniowe śniegi dawać miały zdro
wie trawie i zwierzętom).

*

W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i  siej.
*

Na kwiecień lada z czego wianek spleciem.
*

Kwiecień  —  plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata.
*

W św. Marka (25 kwietnia) buchnie ciepło jak  z  garnka.

Myśl miesiąca:
„Dobry żart musi radować, a nie boleć”.

(porzekadło ludowe)
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Y Nowy most (57) na Wiśle: Siekierkowski
W Warszawie zapoczątkowana została jedna z najdłużej oczeki

wanych inwestycji — budowa mostu Siekierkowskiego. Po 84 la
tach przygotowań rusza wreszcie realizacja nowej, 15-kilometrowej 
arterii z Mokotowa na Grochów.

W ciągu kilkunastu minut przejedziemy osiem wielopoziomo
wych skrzyżowań i most na Wiśle — tak ma wyglądać najnowsza 
warszawska trasa łącząca al. Witosa z ul. Marsa i Płowiecką.

Planuje się, że już za dwa lata będzie gotowy most, trasa na le
wym brzegu Wisły i druga jezdnia Wału Miedzeszyńskiego, dwa 
lata zaś później — cała trasa.

Most — długości 826 metrów —  ma być podwieszony na dwóch 
pylonach. W 2004 roku samochody mają przejechać z Mokotowa 
na Gocławek nową arterią. Czy tak będzie, kierowcy przekonają 
się w 88. rocznicę powstania pierwszych planów trasy.

Wymiary mostów Siekierkowskiego i Świętokrzyskiego. 
Który dłuższy, szerszy, wyższy?

Siekierkowski Świętokrzyski
długość 826 m 477 m

szerokość 34 m 29,8 m

liczba pylonów 2 — pierwszy w 
Polsce most całko
wicie podwieszony

1

wysokość pylonów 92,7 m 87,5 m

najdłuższe przęsło 250 m 180 m

liczba pasów ruchu 
w każdym kierunku 3 2

szerokość jednej jezdni 10,5 m 7 m

szerokość chodnika 
ze ścieżką rowerową 3 m 5 m

Egipskie mumie 
w warszawskim 
Muzeum Narodowym

Dwie mumie egipskie znajdu
jące się w zbiorach warszaw
skiego Muzeum Narodowego prze- 
świetlono przy użyciu aparatu 
rentgenowskiego i tomografu 
komputerowego w Krakowie.

Warto wiedzieć, że już od 
lat 30-tych naszego wieku wy
konuje się prześwietlenia mu
mii — aby uzyskać obraz kość- 
ca mumii itp.

Dzięki dzisiejszym nowoczes
nym aparatom, promieniom RTG 
i tomografowi można ustalić 
płeć, przybliżony wiek oraz przy
czynę śmierci i przebyte choro
by. Badaczom udało się również 
poznać obraz amuletów, które 
umieszczono między zwojami 
oraz odkryć drogę, jaką balsa- 
miarze mumifikowali czaszki. 
Badania są tak precyzyjne, że 
udało się odtworzyć rysy twa

rzy zmumifikowanych mężczyzn. 
Mieli oni mocno zarysowane bro- 
dy i nosy, wyraziste rysy twa
rzy, a więc mogIiby się podobać 
współczesnym kobietom.

Pierwsza to mumia Panepi — 
odźwiernego w  świątyni Amona 
w  Tebach, w czasach XXII dyna
stii, obejmującej okres od ok. X 
do końca VIII w. p.n.e. Mumia Pa
nepi wraz z sarkofagiem została 
przekazana warszawskiemu mu
zeum w 1 948 r. przez UNESCO. 
Drugim eskponatem jest Hor- 
-Dżehuti, kapłan Horusa Tho- 
ta w  Tebach Zachodnich, żyją
cy na przełomie ery. Jest to 
więc mumia młodsza od Panepi, 
gdyż ma dwa tysiące lat. Przy
wieziona została do Królestwa 
Kongresowego i ofiarowana Uni
wersytetowi Warszawskiemu 
w 1826 r.

Mumie, sarkofagi oraz zdjęcia 
rentgenowskie bardzo dobrze 
zachowanych ciał można oglądać 
już od marca w  warszawskim Mu
zeum Narodowym, przy Al. Jero
zolimskich 3.

Czy wiesz, że... 

•  Jeśli nie masz wagi kuchennej, różne produkty odmierzysz 
szklanką lub stołową łyżką. W jednej szklance np. mieści się 
25 dag śmietany, 14 dag mąki, 16 dag ryżu, 18 dag cukru kryszta- 
łu i 14 dag cukru pudru, natomiast w jednej płaskiej łyżce stoło
wej — 2 dag mąki, 3 dag ryżu oraz 2,5 dag masła.

•  Drobno pokruszone skorupki jaj oraz woda, w której się one 
moczyły, dobrze nawożą glebę w  doniczkach roślin pokojowych.

Kultura picia wina
Coraz większym powodze

niem cieszą się  wina, a ich wy
bór jest w sklepach ogromny. 
Są wina kalifornijskie, włos
kie, francuskie, węgierskie. Wi
na czerwone wytrawne podaje
my do mięsa czerwonego, dzi
czyzny, kaczki lub gęsi i spa
ghetti. Wina białe wytrawne 
i półwytrawne —  do przekąsek, 
białego mięsa (kurczak, indyk, 
ryby, owoce morza). Wina bia
łe i czerwone słodkie oraz pół- 
słodkie — do deserów i ciast.

Dla ułatwienia można zapa
miętać zabawną rymowankę: 
Ryby, drób i cielęcina lubią tyl- 
ko białe wina. A pod sarny, wo
ły, wieprze jest czerwone wino

wina białe

lepsze. Frukty, deser i łakotki 
lubią tylko wina słodkie. A szam
pana —  wie i k iep —  można po
dać po i przed.

Wina nie podaje się do potraw 
z jaj, zup, sałat z octem i świe
żych owoców.

Każde wino serwowane na uro
czystym przyjęciu wymaga in
nego szkła. Przede wszyst
kim kieliszki powinny być 
przezroczyste, bez malowa
nych wzorów — gładkie. W ta
kich widać barwę. Kieliszki 
z dużą czarką w kształcie 
tulipana na wysokiej nóżce 
są do wina czerwonego, nie
co niższe, z mniejszą czar
ką — do wina białego. Szam-

JAK ROZPOZNAĆ
Wytrawne dry, win sec, vino scunto, trockeener Wine

Półwytrawne semi-dry, demi-sec

Słodkie doux, dolce, desert, edes, sweet

JAKIE W INO DO CZEGO

czerwone wytr. mięso czerwone, dziczyzna, kaczka lub gęś

białe wytr. 
i półwytr.

przekąski, białe mięso, kurczak lub indyk, 
ryby i owoce morza

białe, czerwone 
słodkie i półsł. desery i ciasta

szampan do wszystkiego

pany podajemy w specjal
nych kieliszkach — wyso
kich, wąskich lub zupełnie 
płaskich. I jeszcze jedno —

W CZYM PODAWAĆ?
wina czerwone

wino smakuje najlepiej, gdy 
jest podawane w odpowied
niej dla siebie temperatu
rze.

szampany


