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Przemienienie Jezusa
„Po sześciu dniach Jezus wziął 

z sobą Piotra, Jakuba i brata jego 
Jana i zaprow adził ich na górę 
wysoką, osobno. Tam przem ienił 
się wobec nich: twarz Jego 
zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak św iatło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 
W tedy P iotr rzekł do Jezusa: 
Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
je ś li chcesz, postaw ię tu trzy  
nam ioty: jeden dla Ciebie, jeden  
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
św ietlany osłon ił  ich, a z obłoku 
odezwał się głos: To jes t m ój Syn 
um iłowany, w którym  mam upo
dobanie, Jego słuchajcie! Ucz
niowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 
zb liży ł się do nich, do tkną ł ich i 
rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! 
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie 
w idzie li, ty lko  samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im mówiąc: Nie opo
wiadajcie n ikom u o tym widze
niu, aż Syn Człow ieczy zm art
wychwstanie”  (Mt 17, 1-9).

Apostołowie wierzyli Chrystuso
wi, że jest obiecanym Mesjaszem, 
w ierzyli w Jego cuda i boskie 
posłannictwo. Teraz gdy znaleź
li się z Nim na Taborze, przeko
nali się, że nie błądzili. C hry
stus w ynagrodził ich w iarę i przez 
swoje przem ienienie u tw ierdził 
ich w przekonaniu, że wybierając 
Jego, postąpili słusznie. Piotr, 
Jakub i Jan są w ięc tym i, którzy 
zostali dopuszczeni do oglądania 
Chrystusa w chwale, i przez to 
stali się uczestnikam i Jego ta 
jem nicy zmartwychwstania i wnie
bowstąpienia.

„A  oto im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” . Moj
żesz reprezentuje tu Prawo, nato
miast Eliasz — Proroków. Prawo i 
Prorocy spełniają się teraz w  Chry
stusie. Łukasz podaje, że Mojżesz 
i Eliasz rozmawiali o bliskim  odej
ściu Chrystusa w  Jerozolimie. Odej
ście oznacza tu odejście z tego świa
ta, śmierć, zmartwychwstanie i wnie- 
bowstąpienie. „Czyż Mesjasz nie 
miał tego cierpieć, aby wejść do swo
jej chwały?” (Łk 24, 26).

„Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy 
nam ioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” . 
Obecność Boga wśród swojego 
narodu symbolizowana była przez 
nam iot spotkania na pustyni, ta
bernakulum. Jak w  drodze do Emaus 
uczniowie poproszą: „Zostań z na
mi, gdyż ma się ku w ieczorow i i 
dzień s ię  już nachy lił” (Ł k  24 ,29), 
tak samo o tę obecność proszą 
uczniowie na górze przemienienia, 
chcąc postawić trzy namioty.

Wówczas zjaw ił się „ob łok 
św ie tlny” i „os łon ił  ich ” . W Sta
rym Testamencie obłok był symbo
lem Bożej obecności: „N ie ustępo
wał sprzed ludu słup obłoku we 
dnie ani słup ognia w nocy” (Wj 13, 
22). Motyw obłoku powraca w cza
sach mesjańskich: „W tedy Pan po
nownie to wskaże i będzie można 
widzieć chwałę Pańską i obłok, po- 
dobnie jak za Mojżesza można ją 
było w idzieć i jak wtedy, gdy 
Salomon m od lił się, aby miejsce 
zostało w uroczysty sposób po
św ięcone” (2 Mch 2, 8).

„To jest mój Syn um iłowany, w 
którym  mam upodobanie. Jego 
s łucha jc ie !” — jest to wyraźne 
nawiązanie do chrztu w Jordanie 
(M t 3, 17). „Jego s łucha jc ie ” — 
a w ięc weźcie te słowa do serca: 
„(...) wyczekujem y Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, który przeksz
ta łc ił nasze cia ło poniżone na 
podobne do swgo chwalebnego 
ciała, tę potęgą, jaką może On 
także wszystko, co jest, sobie 
podporządkow ać” (Flp 3, 21). 
„M y wszyscy z odsłoniętą twarzą 
wpatru jem y się w jasność Pańską 
jakby w zwierciadle; za sprawą 
Ducha Pańskiego, coraz bardziej 
jaśniejąc, upodabniam y się do 
Jego obrazu” (2 Kor 3, 18).

Przem ienienie Jezusa, owo do
świadczenie mistyczne trwało krót
ko. Po chw ili, „gdy podnieśli oczy, 
n ikogo nie w idzie li, ty lko  samego 
Jezusa” . A już w najbliższym cza
sie przyjdzie zdrada, trwoga, śmierć 
krzyżowa, „godzina ciemności” . Ale 
uczniowie otrzymali już odpowiedź, 
którą potwierdzi Zm artwychwsta
nie: w iara w Jezusa Chrystusa 
ma moc przemieniającą.

N iektórzy uważają, iż nie moż
na porównywać wiary, którą naj
częściej przeżywamy w mroku, z 
blaskiem przemienienia na górze 
Tabor; i że budzi sprzeciw utoż
samianie skutków  w iary w na
szym życiu z tym, co ukazuje ten 
fragm ent Ewangelii. A jednak czy 
wiara nie jest wyglądaniem Boga, 
k tóry nadchodzi, rękojm ią zmar
twychwstania? W iara przecież 
przem ienia życie nas wszystkich, 
którzy „z odsłoniętą twarzą wpa
tru jem y się w jasność Pańską 
jakby w zw ierciadle (...)” (2 Kor3, 
18). Najlepiej ukazywali to O jco
wie wschodni, powołując się na 
św. Pawła: „przem ienia jcie się 
przez odnawianie umysłu, abyś
cie um ieli rozpoznawać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe” 
(Rz 12, 2). To przem ienienie 
o b e jm u je  jednocześnie um ysł i 
zmysły; objaw iając się całemu 
człow iekow i, a nie ty lko  jednej z 
jego władz. Wiara nie jest nama
calna, materialna, ale jest jak 
najbardziej rzeczywista. Jezus 
kładzie duży nacisk na przemie
niającą potęgę wiary. „A  ci, któ
rzy należą do Chrystusa Jezusa, 
ukrzyżowali c ia ło swoje z jego 
nam iętnościam i i pożądaniami. 
Mając życie od Ducha, do Ducha 
się też stosu jm y” (Ga 5, 25).

Czytając słowa św. Pawła skiero
wane do Galatów, chciałoby się za 
o. Aleksandrem Mieniem, księdzem 
prawosławnym, powiedzieć: „Daj 
nam, o Boski Nauczycielu, ich moc 
i wiarę, ich niezłomną nadzieję i 
ogień m iłości do Ciebie. Kiedy 
pobłądziwszy na ścieżkach życia 
zatrzymam y się, nie wiedząc, do
kąd iść dalej, daj nam zobaczyć w 
ciem nościach Twoje oblicze. Po
przez jazgot i huk ery techn icz
nej, tak potężnej i jednocześnie 
tak bardzo nędznej i bezsilnej, 
naucz nas w słuchiwać się w ciszę 
w ieczności i daj nam usłyszeć 
Twój głos, Twoje wzniecające du
cha męstwa słowa: A oto Ja 
jestem  z wam i przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata 
(Mt 28, 20)” .

Msza św., w której Jezus C hry
stus przemienia się, ma przypom i
nać nam obowiązek przemienienia 
się; ma wskazać nam drogę, którą 
dochodzi się do przemiany. Nasz 
Pan, Jezus Chrystus doszedł do tej 
przemiany przez cierpienie.



TEOLOGIA

Pismo Święte i Tradycja stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościo
łowi. „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” 
(Dz 2,42). Wiele dogmatów bierze swój początek ze świadectwa Nowego Testamentu. Na
leży więc cofnąć się do wydarzeń, które stały się fundamentem chrześcijaństwa, czyli do 
życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz do objawionego świadectwa
o Nim. Pierwsze rozwinięcia doktrynalne zostały wpisane do ksiąg Nowego Testamentu. 
Decydującym kryterium ważności dogmatu jest Pismo Święte. Dogmat to norma normata 
regulowana przez norma normans. Można więc powiedzieć, że dogmaty chrześcijańskie 
to pewna interpretacja i wyjaśnienie myśli zawartej w Piśmie.

porządkowana (normata) nad
rzędnej tradycji apostołów (nor
mans). To pod tym warunkiem 
pozostaje ona na stałe w życiu 
Kościoła.

Ireneusz opracował w pełni 
przemyślaną doktrynę tradycji. 
W tekście Przeciw herezjom

Podstawy teologii starokatolickiej
Należy jednak pamiętać, że 

redakcja Nowego Testamentu 
wykracza poza okres apostolski, 
czyli czasy świadków Jezusa. 
Określenie kanonu ksiąg Nowe
go Testamentu nastąpiło dopiero 
pod koniec II wieku. Fakt ten jest 
znakiem autorytetu Nowego Te
stamentu, wprowadzeniem poję
cia normy, podkreślającym, że 
nie każda nauka ma prawo bytu w 
Kościele, który uważa się za apo
stolski i katolicki.

Studium siedmiu pierwszych 
soborów i pism Ojców Kościoła 
będzie punktem oparcia i na
świetlania teologii starokatolic
kiej. Pierwsze sobory lokalne 
zaczęły zbierać się pod koniec 
II wieku, a w IV wieku zebrał się 
pierwszy sobór powszechny w 
Nicei. Chociaż należy pamiętać, 
że dużo wcześniej istniała żywa 
świadomość, iż wiara chrześci
jańska zawiera pewną norma- 
tywność, czy też pewną regu
łę, czy wreszcie artykuły wia
ry.

„Na początku była tradycja” — 
pisze Y. Congar. Wyrażenie to 
odnosi się do tego, co zostało 
przekazane — Ewangelia — jak i 
do samego aktu przekazywania. 
Powinna być pojmowana niejako 
w sposób obejmujący, scalający. 
Nie idzie tu o różnorodne trady
cje, idzie o jedyną tradycję wiary, 
tradycję przejętą z przepowiada
nia apostolskiego i niesioną 
przez lud i jego kapłanów. To 
żywa tradycja Ewangelii, pow
stała w Kościele; to tradycja 
przeżywana w świadectwie wiary 
wspólnot. Od swych początków 
Kościół żyje w porządku tradycji. 
Myśl o tradycji jest bardzo wyra
źna już w Nowym Testamencie: 
Paweł przejął zasadę tradycji i 
słownictwo z nią związane ze 
swego wykształcenia żydowskie
go. Pod terminem tradycji roz
umie on jednocześnie przesłanie 
wiary (1 Kor 15, 1-5), reguły 
dotyczące życia wewnętrznego

wspólnot (1 Kor 11, 2; 2 Tes 2, 15; 
3,6) oraz ideał postawy chrześci
jańskiej. Ta całość stanowi jed
no. Tradycja ta pochodzi od 
samego Pana (1 Kor 11, 23). 
U Łukasza i Jana idea tradycji 
wyraża się poprzez słownictwo 
„świadectwa” (Łk 24, 48-49; Dz 1, 
8, 22; 2, 32; J 15, 17; 19, 35 
itd.).

Bp Urs Kury pisał: Tradycja 
kościelna „ma autorytet interpre
tacyjny wobec Pisma Świętego, 
które dzięki temu, jak się ogólnie 
uznaje, jest prima reguła fidei 
(pierwsza reguła wiary) (9 teza 
bońska)” . Ten punkt widzenia 
„w rokowaniach z prawosław
nymi rozszerzono w tym sensie, 
że tradycja jest także uzupełnie
niem Pisma Świętego. Ale ważne 
jest to jedynie w tym sensie, że 
doktrynalna tradycja kościelna 
dla wyjaśnienia Objawienia może 
wypowiadać — i faktycznie rów
nież zawsze wypowiada — zda
nia wychodzące poza tekst Pisma 
Świętego, ale nie będące z nim w 
sprzeczności (praeter, non contra 
scripturam)” .

Termin tradycja pojawia się 
rzadko u Ojców apostolskich. I tak 
Klemens zaleca Koryntianom 
dostosowanie się „do chwaleb
nej i świętej reguły naszej trady
c ji” . Pojęcie normy czy reguły 
jest już zatem kojarzone z poję
ciem tradycji; wywodzącej się ze 
świadectw patriarchów Starego 
Testamentu, a cofającym się 
nawet do początków ludzkoś
ci.

Ojcowie apostolscy czują się 
związani tradycją, która pocho
dzi od Apostołów, ponieważ oni 
sami nie są już świadkami. Poja
wia się także rozróżnienie pomię
dzy tradycją apostolską a trady
cją poapostolską. Między jedną a 
drugą istnieje konkretna ciągłość 
i sukcesja. Jednak druga sek
wencja tradycji nie ma już tego 
samego autorytetu, co pierwsza; 
tradycja poapostolska jest pod-

odpowiada on na pytanie: „Gdzie 
możemy w sposób pewny odna
leźć prawdę Ewangelii” ? i powia
da, że źródło głoszenia Ewangelii 
znajduje się w mandacie danym 
przez Pana Apostołom, oraz że 
przepowiadanie ustne jest wcze
śniejsze od faktu spisywania 
nauki. W czynności przekazywa
nia przez Apostołów treści Ewan
gelii są dwa momenty, jeden 
ustny, drugi pisany. Albowiem 
nowe Pisma — tak się składa, że 
Ireneusz jest pierwszym, który 
przytacza liczbę autorów czte
rech Ewangelii — również są 
aktem przekazania. Jednak „tra
dyc ja  a p o s to łó w ” pozosta je  
żywym elementem scalającym 
Pisma; jest poświadczona we 
wszystkich Kościołach. To w 
jej świetle należy czytać sa
me Pisma.

Druga sekwencja tradycji do
konuje się z jednej strony dzięki 
sukcesji apostolskiej biskupów, 
która sięga aż do tych, którym 
apostołowie powierzyli Kościoły, 
a z drugiej strony poprzez 
zachowywanie Pism i wyznawa
nie wiary. Dla Ireneusza owa 
ogólna tradycja, którą nazywa 
„tradycją apostolską” (III, 3), 
ponieważ pochodzi ona od apo
stołów, lub „dawną tradycją apo
stołów” (III, 4, 2) jest praktycz
nie tożsama z „regułą prawdy” — 
do tego wyrażenia jest szczegól
nie przywiązany (I 22, 1; II, 
27, I; III, 2, 1; 1 I, 1; 15, I; 
IV, 35, 4) lub z „przepowiada
niem prawdy” (III, 3, 3), które 
wyraża się szczególnie w wyzna
waniu wiary. Jest to, w term i
nach pokrewnych, „tradycja praw
dy” , czy wreszcie „porządek tra
dycji” (III, 4, 1). Ten ostat
ni miał nawet pozostać jedy
nym odniesieniem, „gdyby apo
stołowie nie pozostawili nam

cd. na str. 7



Z życia naszych parafii

Rodzice chrzestni Tymoteusza,
Ks. inf. Stanisław Bosy udziela Chrztu Św. małemu Tymoteuszowi brat Konrad i kuzynka Małgosia Szczechura

W niedzielę 7 maja br. parafia Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Szczecinie przeżywała przyjęcie do spo
łeczności wiernych Kościoła Polskokatolickiego małe
go Tymoteusza Antoniuka, któremu ks. inf. Stanisław 
Bosy udzielił Sakramentu Chrztu Świętego. Rodzicami 
chrzestnymi są Anna Szczechura i Waldemar Letki. 
Państwo Agnieszka i Zbigniew Antoniukowie mają 
jeszcze jednego syna, Konrada, i są gorliwymi para
fianami.

Księdzu Infułatowi Stanisławowi Bosemu i parafianej 
wspólnocie życzymy Szczęść Boże.

W maju, najpiękniejszym miesiącu ro
ku — miesiącu poświęconym Matce Bo
żej — do tradycji już należy organizowa
nie w parafiach katolickich I Komunii 
Świętej.

Tak było i w parafii leszczyńskiej.
W niedzielę 7 maja br., zaszczytu tego 
dostąpiła Weronika Iwona Ścigacz. Ni
by nic, a jednak... Otóż z  woli rodziców 
przed 9 laty Weronika została ochrzczo-

na w naszej leszczyńskiej parafii. Na
stępnie wraz z rodzicami wyjechała do 
oddalonej o ok. 20 km od Leszna miej- 
scowości. Tam też uczęszcza do szkoły, 
gdzie również pobiera naukę religii 
rzymskokatolickiej. Jednak z woli ro
dziców— i aprobatą miejscowego pro
boszcza rzymskokatolickiego — do I Ko- 
munii Świętej przystąpiła w naszej pa
rafii w Lesznie.

W dzień poprzedzający uroczystość, 
Weronika zdała egzamin przed naszym 
proboszczem, ks. dziekanem dr. Tade- 
uszem Piątkiem i odbyła swoją pierw
szą spowiedź. Natomiast w niedzielę —  
wraz z rodzicami, krewnymi i wspólnotą 
parafialną —  przyjęła swoją I Komunię 
Świętą. Przebieg uroczystości obrazują 
załączone zdjęcia.

(A.Ch.)



W dniu 7 czerwca roku Pań
skiego 2000 w parafii katedralnej 
pw. NMP Królowej Apostołów w 
Częstochowie został pob łogo
sław iony związek małżeński A l
dony Strączyńskiej, panny z 
parafii tutejszej, ze Stefanem 
Garlaczem, kawalerem  z parafii 
rzym skokatolickie j pw. św. Józe
fa. Małżeństwo zostało zawarte w 
czasie Mszy św. Eucharystyczną 
ofiarę sprawował Ks. Biskup Jerzy 
Szotm iller — Ordynariusz Die
cezji, w asyście ks. proboszcza 
W ito lda Iwanowskiego i ks. w i
kariusza mgr. Dariusza Racz
ka.

W intencji nowożeńców piękne 
okolicznościowe pieśni śpiewał 
chór, pod dyrekcją pana organ i

sty Edwarda Gajdy. Uroczystość 
zgrom adziła liczną rzeszę osób 
najbliższych M łodej Pary — 
rodziców, dziadków, chrzest
nych, rodzeństwo, parafian, 
a także przyjació ł i znajo
mych.

Ks. B iskup O rdynariusz w yg
ło s ił hom ilię. Była ona pełną 
treści teolog icznych i duszpa
sterskiej troski. Oto niektóre z 
zawartych w niej myśli.

Wśród siedmiu sakramentów 
świętych ustanow ionych w Ko
ściele kato lickim , jedyn ie  w 
przypadku sakramentu małżeń
stwa, szafarzem, czyli udzie
lającym tego sakramentu, nie 
jest kapłan, lecz małżonkowie, 
którzy udzielają go sobie na

wzajem. Kapłan reprezentu
jący Kościół, jest ty lko  św iad
kiem.

Małżeństwo i rodzina należą do 
najcenniejszych wartości ludzkości. 
Stanowią podstawową komórkę 
ludzkiej społeczności. Szczęście 
osoby i społeczności ludzkiej, a 
w ięc i chrześcijańskiej, wiąże się 
ściśle z pomyślną sytuacją wspól
noty małżeńskiej i rodzinnej.

Podstawą chrześcijańskiego poj
mowania małżeństwa i rodziny 
jest już sam porządek stworze
nia. Bóg, k tó ry  z m iłości powołał 
człow ieka do istnienia, powołał 
go zarazem do m iłości. Człow iek 
zosta ł stworzony przecież na 
obraz Boży, na obraz Boga, k tóry 
jest M iłością. M iłość jest zatem 
podstawowym, wrodzonym powo
łaniem  każdej is to ty ludzkiej. 
M iłość obejm uje również ciało 
ludzkie, a c ia ło  uczestniczy w 
m iłości duchowej.

Według nauki Nowego Testa
mentu małżeństwo i rodzina są 
środowiskiem , w którym  w spo
sób szczególny sprawdza się 
postawa chrześcijańska. Życie 
męża i żony ma się w zorować na 
Chrystusowej m iłości, w ierności, 
oddaniu i posłuszeństwie. „W ie l
ką kartą” życia rodzinnego są 
słowa św. Pawła Aposto ła w Liś
cie do Efezjan, przedstawiające 
więź małżeńską jako odbic ie  
więzi m iędzy Chrystusem a Koś-

cd. na str. 6 

5

Ślub Aldony Strączyńskiej i Stefana Gardacza

Dnia 28 maja br. w często
chowskiej parafii polskokatolic- 
kiej pw. NM P Królowej Apostołów,
grupka najmłodszych parafian 
po raz pierwszy w życiu przy
jęła Chrystusa Eucharystyczne
go w Komunii Świętej. Był to wiel
ki i trudny do opisania moment 
w ich życiu. Z wielką czcią 
przyjęli Chrystusa pod posta
ciami Chleba i Wina. Na ten mo
ment przygotowywali się na lek
cjach religii przez cały rok. Uro
czystość Komunii Świętej zgro
madziła liczną rzeszę parafian, 
a przede wszystkim rodziców, 
chrzestnych i najbliższą rodzi
nę. Uroczystość zakończono wspól
nym pamiątkowym zdjęciem.

(Ks. D. R .) Ks. prob. Marian Kowalczyk i ks. prob. Witold Iwanowski z jedną z najmłodszych
 parafianek, Edytką Kowalczyk. Niestety, zdjęcie grupowe dzieci nie udało się.



cd. ze str. 5 15 sierpnia -  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ave Mariaciołem. „Bądźcie sobie wzaje
mnie poddani w bojaźni C hrystu
sowej! Żony niechaj będą pod
dane swym mężom, jako Panu... 
Mężowie m iłu jc ie  żony, bo i 
Chrystus um iłow ał Kośció ł i w y
dał za niego samego siebie... Dla
tego opuści człow iek ojca i mat
kę, a połączy się z żoną swoją, 
i będą dwoje jednym  ciałem. Ta
jem nica to w ielka, a ja mówię 
w odniesieniu do Kościoła i do 
Chrystusa” (Ef 5, 21-22, 25, 31).

W dzisiejszych trudnych cza
sach życie rodzinne przecho
dzi kryzys. Nawet wśród och
rzczonych, wierzących chrze
ścijan, coraz mniej m łodych 
osób wstępuje w związki mał
żeńskie. D latego z tym w ięk
szą radością uczestniczymy 
w dzisiejszej uroczystości. To
warzyszy nam również g łę
bokie uczucie zobowiązania 
do pom ocy tym  m łodym  ludziom  
na ich nowej drodze życia. 
W życiu bowiem, oprócz chw il 
pogodnych i radosnych, są rów
nież momenty trudne, przy
słow iowe burze.

W ierzymy jednak, że Pan nasz 
Jezus Chrystus, k tóry doprow a
dził tych dwoje m łodych ludzi 
już tak daleko — do wypow iedze
nia sobie wzajemnie w zaufaniu 
sakramentalnego „tak ” , będzie 
im b łogosław ił, obdarzy ich 
potomstwem, będzie przy nich 
w trudnych chw ilach. Ze swej 
strony polecam y dzisiejszych 
nowożeńców gorącej m odlitw ie 
wszystkich zebranych.

Komunię Świętą M łoda Para 
przyjęła tradycyjn ie  pod posta
ciam i Chleba i Wina. Następnie 
Ks. B iskup O rdynariusz skiero
wał do Nowożeńców serdeczne 
słowa życzeń, polecając ich 
rodziny opiece Matki Bożej, Kró
lowej Apostołów , patronce para
fii. M łodzi zgodnie z tradycją, 
złożyli ś lubny bukiet przed obra
zem Bogarodzicy.

(Ks. D.R.)

cd. z życia naszych 
parafii zamieszczamy na 
str. 12-13

„Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi 
Teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Zacytowane słowa, wzięte z mod
litwy Maryjnej, wskazują na orędow
nictwo, wspomożenie i pomoc Maryi. 
Prośba o wstawiennictwo Najświęt
szej Maryi Panny nie oznacza 
zaprzeczenia prawdy, że jedynym 
Pośrednikiem zbawienia jest Jezus 
Chrystus. Już św. Ambroży powie
dział, że wstawiennictwo Maryi ni
czego nie ujmuje godności i skute
czności działania Chrystusa, jedy
nego Pośrednika. Wstawiennictwo 
Maryi jest bowiem całkowicie uzale
żnione od zbawienia dokonanego 
przez Jezusa Chrystusa.

Prawda o wzięciu Maryi z duszą 
i ciałem do chwały nieba, poświad
czona przez Tradycję w przekazach, 
dających wyraz przekonaniu wiary, 
weszła na stałe do liturg ii i pobo
żności Kościoła. A znane od piątego 
stulecia święto Wniebowzięcia Maryi 
wskazuje na trwające odtąd pow
szechne i zgodne przekonanie Koś
cioła.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny jest dziełem Boga. Nie jest tak 
jak zmartwychwstanie i wniebo
wstąpienie Jezusa Chrystusa jest fun
damentem naszej nadziei na zmart
wychwstanie, ale jest owocem Chry

stusowego zmartwychwstania i wy
wyższenia, a przez to umocnienia 
naszej nadziei.

Sławimy Bożą Rodzicielkę, bo Jej 
zawdzięczamy Jezusa. Kochamy Ją, 
czcimy w pieśniach, nabożeństwach 
i modlitwach. Obraz Maryi jest nam 
szczególnie bliski, tkwi u podstaw 
naszej kultury i wiary chrześcijań
skiej — i katolickiej, i polskiej.

Do Maryi zanosimy swe modły, 
wierząc, że Ona przedłoży je swo
jemu Synowi. Zanosimy modły, wie
rząc, że Ona jest w niebie, razem ze 
Swoim Synem, a naszym Panem i 
Bogiem, Jezusem Chrystusem. Wie
rzymy, że jako nasza Matka, zna 
nasze troski, zmartwienia i bóle. Ona 
wie, co to jest trud życia codzien
nego, co to jest samotność, cierpie
nie, opuszczenie i wzgarda. Ona wie, 
co znaczy dla człowieka łaska siły. 
Co znaczy zdolność wytrwania w 
wierze i życie godne miana dziecka 
Bożego. Ona wie, że najważniejszym 
zadaniem jest pełnienie woli Bożej. 
Ona chce być naszą pośredniczką na 
drodze wiodącej do Jej Syna, do 
nieba. Możemy więc z całą ufnością 
prosić:

„Pod Twoją obronę, uciekamy się, 
Święta Rodzicielko... Pośredniczko 
nasza... z Synem Swoim nas pojed
naj, Synowi Swojemu nas oddawaj”.

Koronacja Matki Boskiej — Polipyk Grudziądzki, ok. 1390 r.



Z prasy szczecińskiej

Alpiniści 
remontują koś

Trwa remont elewacji zewnętrznej ko
ścioła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szcze
ci nie. Wykonawcą robót jest firma alpi
nistyczna.

— To z powodu kosztów — tłumaczy 
proboszcz ks. Stanisław Bosy. — Po
stawienie rusztowania jest o wiele 
droższe, a alpiniści wykonywali już ta
kie prace w innych kościołach. Poza 
tym to dla nich świetny trening. Zde
cydowaliśmy się na remont, gdyż do
tychczasowa elewacja była wykonywa
na bardzo dawno temu i zaczęła się sy
pać. Cały czas współpracujemy z miej- 
skim konserwatorem zabytków.

Remont elewacji kościoła obejmie re
nowację blend ozdobnych, wstawienie 
pasa podrynnowego oraz usunięcie 
usterek między oknami.

Ks. infułat Stanisław Bosy od ponad 
20 lat duszpasterzuje bardzo gorliwie 
i z całym zaangażowaniem w parafii 
szczecińskiej. Dzięki Jego staraniu i 
„pukaniu do wielu drzwi” i serc ludzi 
dobrej woli przeprowadził wiele prac

konserwacyjnych w 
świątyni parafialnej.
Do zakończenia prac 
po zniszczeniach spo
wodowanych „zębem 
czasu” i nawałnicą 
II wojny światowej 
jest jeszcze wiele do 
wykonania, by świąty
ni przywrócić stan 
przed zniszczeniem.

W kręgach ekume
nicznych Szczecina 
ks. infułat jest zna
ną i cenioną postacią, 
dlatego nie jest pomi
jany w różnych spot
kaniach. I tak np. 
otrzymał zaproszenie 
do udziału w celebrowaniu uroczy 
stości Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
Archidiecezji Szczeńsko-Kamieńskiej 
w dniach 15-18 czerwca br. przez 
gospodarza metropolii Kościoła 
Rzymskokatolickiego arcybiskupa

Parafia polskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Szczecinie
metropolitę Zygmunta Karpińskie
go.

13 maja br. ks. Infułat wziął udział 
w spotkaniu na Zamku Książąt Pomo
rskich z przebywającym w Szczecinie 
Dalajlamą.

cd. ze str. 3

Pism” (III, 4,1). Bowiem ów porzą
dek tradycji sprawia, że praw
dą wiary żyją barbarzyńcy, któ
rzy otrzymują zbawienie „zapi
sane bez papieru i atramentu 
przez Ducha w naszych sercach” 
(III, 4, 2). W innym kontekście 
Ireneusz tak podsumowuje pewną 
form ułę w iary: „To właśnie,
najdroższy, jest głoszenie praw
dy, to jest znamię naszego zba
wienia, to jest droga życia, 
którą g łosili kiedyś prorocy, 
Chrystus zaś potw ierdził, a 
aposto łow ie przekazali dalej. 
Kościół zaś podaje to na ca
łym świecie swoim dzieciom. 
Tej drogi należy strzec ze 
wszelką troską, podobając 
się Bogu w dobrych uczynkach i 
zdrowej nauce” .

Źródłem Tradycji jest misja 
otrzymana od Ojca przez Chry
stusa w Duchu Świętym. Tradyc
ja wyraża się zwłaszcza w suk
cesji apostolskiej biskupów, któ

rej celem jest właśnie umożli
wienie Kościołowi pozostanie 
w iernym autentycznej tradyc
ji-

Słownictwo związane z sukces
ją apostolską jest nieobecne w 
Nowym Testamencie, ale troska
o  przyszłość Kościołów i kapła
nów jest w nim bardzo wyraź
nie obecna, zwłaszcza w listach 
pasterskich Pawła i w Dziejach 
Apostolskich. Księgi te świad
czą o zatroskaniu o zachowanie 
przez Kościoły tożsamości chrze
ścijańskiej w przyszłości. Toż
samość ta obejmuje „wierność 
depozytowi” tradycji apostols
kiej, zachowanie „zdrowej nauki” 
w Kościołach (1 Tm 6, 20; 2 
Tm 4, 3) i ustanowienie w tym 
celu „prezbiterów” (1 Tm 5, 17
i  22; Tt 1, 5; Dz 14, 23; 20, 
17). Dzięki niej pojawia się 
gest włożenia rąk przy ustanawia
niu prezbiterów (1 Tm 4, 14; 5, 
22; 2 Tm 1, 6; Dz 14, 23). W ło
żenie rąk symbolizuje jednocześ
nie ciągłość i autentyczność 
urzędu, które ma swe źródło w

założycielskim wydarzeniu Jezu
sa (odniesienie chrysto logicz
ne) oraz w transcendencji daru 
Bożego w obecnym życiu Kościo
ła (odniesienie pneumatologicz- 
ne).

Słownictwo właściwe sukcesji 
pojawia się już u Klemensa Rzym
skiego w jego teologicznym od
czytaniu działalności apostołów: 
„Nauczając po różnych krajach i 
miastach, spośród pierwocin [swo
jej pracy], wybierali ludzi wypró
bowanych i ustanawiali ich bisku
pami i diakonami dla przyszłych 
wierzących. [...]. Z tego też po
wodu w pełni świadomi, co przy
niesie przyszłość, wyznaczyli bi
skupów i diakonów, a później 
dodali jeszcze zasadę, że kiedy oni 
umrą, inni wypróbowani mężowie 
mają przejąć ich posługę. Uważa
my zatem, że jest rzeczą niesłusz
ną odsuwać od tej posługi ludzi, 
którzy wyznaczeni przez aposto
łów lub też później przez innych 
mężów za zgodą swego Kościoła 
służyli owczarni Chrystusowej w 
sposób nienaganny [...]” .



Z życia Kościoła

Jubileusz 75-lecia parafii w Bydgoszczy
W  Ill niedzielę wielkanocną 7 maja 2000 roku parafia polskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy 

obchodziła swoje święto patronalne oraz Jubileusz 75-lecia. Z tej okazji przybył do parafii Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w towarzystwie ks. infułata 
Ryszarda Dąbrowskiego — Kanclerza Kurii.

Okolicznościowa pieczęć 
wybita z okazji 75-lecia 
parafii polskokatolickiej 

w Bydgoszczy

Krótko przed południem 
ks. Mirosław A. Michalski prze
prowadził nabożeństwo pokut- 
ne ze spow iedzią ogólną, 
przygotowując duchowo zgro- 
madzonych wiernych i gości 
do jubileuszowej liturgii. O go
dzin ie 12.00 ks. proboszcz 
Tadeusz Urban wraz z przed
staw icielam i Rady Parafial
nej powitał Zwierzchnika Ko
ścioła i gości w progach świą
tyni. Wśród licznie przyby
łych  byli księża polskokato- 
liccy: ksiądz dziekan m gr Marian Lewandow
ski, ksiądz proboszcz mgr Henryk Nowaczyk, 
ksiądz proboszcz m gr Bogdan Skowroński, ksiądz 
mgr M irosław A. M ichalski. Polską Radę Ekume
niczną reprezentował przewodniczący Oddziału 
Pom orsko-Kujawskiego ks. m gr Janusz Olszański, 
proboszcz parafii metodystycznej w Bydgoszczy 
oraz ks. proboszcz mgr Marek Łoskot z Kościo
ła Ewangelicko-Augsburskiego. Dowodem aktyw 
nej pracy i sym patii, jaką cieszy się ksiądz 
proboszcz Tadeusz Urban w bydgoskim  środow i
sku, by ł udzia ł w uroczystościach w ielu księ
ży z Kościoła Rzymskokatolickiego, na czele 
z ks. dr. Piotrem Jóźwiakiem zajmującym się 
sprawami ekum enicznym i w Archid iecezji Gnie
źnieńskiej.

Rozpoczynając uroczystą liturg ię, Ksiądz Biskup 
W iktor W ysoczański pośw ięcił ołtarz, który zo
stał odnow iony w tym roku jako wotum  wdzięcznoś
ci parafian po lskokato lick ich  w Bydgoszczy za 
75 lat istnienia parafii i 2000 lat chrześci
jaństwa. Na ołtarzu zam ontowano nowe płasko
rzeźby wyrażające teolog iczne aspekty Eucha
rystii.

W okolicznościowym  słow ie pa
sterskim Zwierzchnik Kościoła pod
kreślił jub ileuszowy aspekt ro
ku 2000 w jego ekumenicznym w y
miarze. Wiele było również słów 
ojcowskie j troski o Kościół, du
chow ieństwo i w iernych. Ksiądz 
Biskup udzie lił sakramentu bierz
mowania grupie młodzieży.

W darze wdzięczności i sympa
tii dla biskupa W iktora, który 
w pierwszych latach swojej posłu
gi kapłańskiej pracował jako w ika
riusz w parafii polskokato lickie j 
w Bydgoszczy, proboszcz i parafia

nie ufundowali specjalną stułę z herbem Bisku
pa i godłem Kościoła Polskokatolickiego. Stułę 
wykonała w łasnoręcznie parafianka pani Elżbieta 
Kruczyńska, która również pod okiem konserwatora 
w ykonywała w iele prac związanych z odrestauro
waniem głównego ołtarza.

Uroczystość uświetniła popisem skrzypcowym 
„Ave Maria” Ch. Gounoda parafianka Asia Krzy- 
żyńska, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Bydgoszczy. Specjalnie przygoto
wany na tę oko liczność program w oka lno-instru 
m entalny przedstaw ił zaprzyjaźniony z parafią 
ks. proboszcz Bogdan Skowroński z Torunia. 
Występ przed lokalną społecznością był dla 
niego dobrą okazją do „tren ingu ” przed udzia
łem w festiwalu ekum enicznym  „Song of songs” , 
na którym  będzie reprezentował społeczność na
szego Kościoła. Odnowiony ołtarz w bydgoskiej świątyni 

Z okazji 75-lecia 
parafii polskoka
to lick ie j w Byd
goszczy w yb i
to okolicznościo
wą pieczęć, któ
rej odcisk wraz 
z pam iątkowym 
zdjęciem  odre
staurowanego oł
tarza otrzym ali 
wszyscy uczestni
cy uroczystości.

Księdzu Pro
boszczowi i całej 
wspólnocie para
fia lne j życzymy 
w ielu tak rados
nych uroczystoś
ci i jubileuszów.

(Ks. M.M.)

Zwierzchnik Kościoła dokonuje poświęcenia odnowionego ołtarza



Słowo pasterskie bpa Wiktora Wysoczańskiego 
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, Ordynariusza Diecezji 

Warszawskiej -  wygłoszone z okazji 75-lecia parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy 
i wizytacji kanonicznej (niedziela 7 maja 2000 r.)

Wtedy oczy im się otworzyły, 
poznali Go, lecz On zniknął 
im z oczu. I mówili nawzajem do 
siebie: Czy serce nie pałało w nas, 
kiedy rozmawiał z nami 
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

(Łk 24, 31-31).

Biskup Zwierzchnik

Umiłowani w Chrystusie Panu bydgoscy Parafia
nie i Drodzy Goście!

Jesteśmy w okresie radosnych przeżyć Wielka
nocnych, dlatego i liturgiczne czytania dzisiejszej 
niedzieli koncentrują się wokół Jezusa Zmart
wychwstałego. Dla Waszej Parafii to szczególne 
święto, które dziś przeżywamy — patrona parafii 
Zmartwychwstania Pańskiego i drugie ważne — 
Jubileusz 75-lecia zorganizowania polskokatolickiej 
bydgoskiej parafii.

Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich stano
wi fragment pierwszej misyjnej mowy Apostoła 
Piotra, który wskazuje słuchaczom na Chrystu
sa jako Osobę obiecanego przez Boga Mesjasza, 
na którym wypełniły się prorockie przepowied
nie. Jezus, Syn Boży swym nauczaniem, postępo
waniem i przez cudowne znaki potwierdził swoje 
Boskie posłannictwo. On przez Mękę, Krew prze
laną na Krzyżu, przez swoją Śmierć i Zmartwych
wstanie dokonał zbawienia świata. Piotr zaświad
cza, że w idział Chrystusa Zmartwychwstałego 
i cud zmartwychwstania stał się istotnym dowo
dem Jego mesjańskiego posłannictwa (Dz 2, 14; 
22-28).

W drugim czytaniu Apostoł Piotr w swym Pier
wszym Liście wskazuje, że wszyscy zostaliśmy 
odkupieni drogą Krwią Chrystusa — baranka nie
winnego i nieskalanego. Nasze uświęcenie i zbawie
nie jest w przyjęciu wiary w Chrystusa Zmartwychw
stałego (1P 1, 17-21).

W Ewangelii Świętej słyszeliśmy podany przez św. Łu
kasza fakt — na jaką próbę była wystawiona wiara i

■ w nowej stule, darze od parafii — kieruje słowo pasterskie 
do zgromadzonych wiernych

nadzieja uczniów uciekających z Jerozolimy do 
oddalonego o 12 km Emaus. W czasie drogi wymie
niali swoje poglądy na temat Jezusa. Intrygował ich 
Jego tragiczny koniec. Byli jeszcze pod wrażeniem 
przygnębiających przeżyć z ostatnich dni w Jerozo
limie, które zapewne z ukrycia obserwowali, podąża
jąc wśród tłumu Drogą Krzyżową za Chrystusem, na 
górę Golgotę. Widzieli Jego Mękę i Śmierć na 
Krzyżu, naigrawania się z Niego. Byli świadkami 
Jego śmierci. Teraz uciekali z Jerozolimy pełni stra
chu, wylęknieni i zawiedzeni. Zajęci ożywioną roz
mową o Jezusie Nazareńczyku nie zauważyli, że nie
oczekiwanie podszedł do nich nieznany człowiek. 
Nie poznali Go, bo, jak pisze św. Łukasz, „oczy ich 
były zasłonięte” (Łk 24, 16). Słysząc treść ich 
dyskusji, Nieznajomy odezwał się: „O nierozumni, 
jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 
wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie 
miał cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczął od 
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładać 
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 
Niego” (Łk 24, 25-27). Poznali Go, dopiero otworzyły 
się ich oczy, gdy „zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał 
im, ale On zniknął im z oczu” (Łk 24, 30-31).

Natychmiast zawrócili z drogi i udali się do Jerozo
limy. Tam zastali zebranych jedenastu i innych z 
nimi, którzy oznajmili im: „Pan rzeczywiście zmart
wychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również 
opowiadali co ich spotkało w drodze” (Łk 24, 31-35).

cd. na str. 10



cd. ze str. 8

Drodzy w Chrystusie — przytoczone fragmenty z 
Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszą nie
dzielę, ich głębokie rozważenie niech umocni w ser
cach naszych wiarę i nadzieję, że wierząc w Chry
stusa Zmartwychwstałego, którego w swym naucza
niu przepowiada nam Kościół Święty, idziemy 
właściwą drogą. Ludzka natura jest słaba i ułomna, 
ciągle wątpi, ciągle szuka, ciągle wygląda cudu pot
wierdzenia, ale Zmartwychwstały Chrystus umacnia 
nas swą łaską i Świętymi Sakramentami. Tajemnice 
wiary są dla nas nieraz trudne do przyjęcia. Czasem 
sumieniem naszym targa zwątpienie i zawód, a 
szczególnie wówczas, gdy obserwujemy różnorakie 
codzienne wydarzenia. Często mamy w swoim ludz
kim myśleniu i osądach pretensję do Boga, że do
puszcza takie rzeczy na świat. Często pytamy, 
dlaczego zło triumfuje, a dobro wydaje się, że 
ponosi klęskę. Tak myśleli też uczniowie ucieka
jący do Emaus po wydarzeniach paschalnych w Jero
zolimie.

A przecież w Piśmie Świętym czytamy, co odpo
wiedział Chrystus sądzącemu Go Piłatowi: „Króle
stwo moje nie jest z tego świata, gdyby było z tego 
świata, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany 
Żydom” (J 18, 36). My, chrześcijanie, wierzymy 
Chrystusowi, Synowi Bożemu we wszystko, co 
objawił w Piśmie Świętym i co nam przekazał w 
swoim nauczaniu, a to potwierdził swoim Zmart
wychwstaniem. Wierzymy, że na koniec wieków 
przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wie
rzymy, że Chrystus Pan jest przy nas, jak z ucz
niami podążającymi do Emaus, jest blisko nas i każ
dego człowieka krzepi radą, oświeca i wspiera łas
ką.

Zaufajmy więc Chrystusowi Zmartwychwstałemu. 
Każda parafia jest najmniejszą rodziną Kościo
ła Chrystusowego. Tu gromadzimy się, by przeży
wać nasze duchowe spotkania z Chrystusem, szcze
gólnie w Eucharystii Świętej. Dlatego, gdy ogar
nie nas słabość lub zwątpienie, spieszmy do 
wspólnoty wiernych, jak uczniowie z Emaus zawró
cili i przybiegli do Jerozolimskiego grona wier
nych Chrystusowi, by słyszeć radosne powtarza
nie: „Zmartwychwstał Pan prawdziwie — Allelu
ja” .

Moi Drodzy — 75 lat temu została zorganizowana 
Wasza narodowa, polskokatolicka parafia w Bydgo
szczy. Zalążkiem Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego w USA były idee narodowe i religijne 
wyniesione z Polski przez emigrantów przybywają
cych za chlebem do Stanów Zjednoczonych. Przy
bywający gremialnie na przełomie dziewiętnastego 
wieku spod władzy zaborców (Rosji, Prus i Austrii) 
Polacy rekrutujący się przeważnie z biednego chłop
stwa, nie znający języka angielskiego, tworzyli naro
dowe wspólnoty. Gromadzili się wokół kościołów wybu
dowanych przez siebie z ciężko zapracowanych 
ofiar, tworzyli polskie parafie. Po żmudnej, tygod
niowej pracy pragnęli mieć kontakty duchowe i 
towarzyskie w języku polskim, by utulić żal za pozo
stawioną ojczystą ziemią i rodzinnymi gniazdami. 
Pragnęli mieć polskiego kapłana, który sprawował
by świętą liturgię i posługę sakramentalną w ojczy
stym języku. W społeczności parafialnej chcieli 
przeżywać wszystkie kulturowe i religijne tradycje 
wyniesione z Polski. Takie wspólnoty tworzyły przy

parafiach i inne narodowości w tym tyglu narodo
wościowym i religijnym, jakim są Stany Zjednoczo
ne.

Wielu światłych polskich kapłanów zaczęło zabie
gać u rzymskokatolickich hierarchów w episkopacie 
amerykańskim oraz w Stolicy Apostolskiej, by te prag
nienia gorących wierzących serc zaspokoić. Jednym 
z nich był ks. Franciszek Hodur, późniejszy biskup.

Niestety, w ówczesnych warunkach politycznych 
porozbiorowa Polska nie liczyła się, była wyma
zana z mapy świata. Stąd emigranci polscy w Zie
mi Waszyngtona byli dyskrym inowani bardzo 
często tak przez władze, jak i zwierzchników 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak też postąpi
ła Stolica Apostolska nakładająca klątwę na 
ks. F. Hodura i wiernych, w których imieniu wy
stępował. To było w 1897 r. przyczyną zerwania 
łączności z Rzymem i zorganizowania Polskiego 
Narodowego Katolickiego Kościoła w USA, który 
przyłączył się do MKBS, a ks. Franciszek Ho
dur — przyjąwszy sakrę biskupią w 1907 r. — 
p o d p isa ł d e k la ra c ję  U n ii U tre c h c k ie j. Od 
tego czasu zaczęły organizować się i dusz- 
pasterzować polskie narodowe parafie.

Gdy w 1918 roku Polska, po 124 latach niewoli, 
odzyskała niepodległość, bp Franciszek Hodur wys
ła ł do Ziemi Ojczystej misjonarzy, by tu zorganizo
wali parafie narodowe. W 1925 roku została zorgani
zowana polskokatolicka parafia w Bydgoszczy, 
której Jubileusz 75-lecia dziś obchodzimy.

Pamiętajmy, że jesteśmy cząstką Świętego, Pow
szechnego, Katolickiego Kościoła, którego Głową i 
Najwyższym Kapłanem jest Zmartwychwstały Jezus, 
nasz Zbawiciel.

W ostatnich latach, jak słyszycie i obserwujecie, 
głośna jest idea ekumenizmu, by Kościoły chrześci
jańskie „nie były dalej zgorszeniem dla świata 
przez swoje rozdarcie” , ale by tworzyły jedność 
w różnorodności, gdyż, jak głosił Apostoł Naro
dów św. Paweł w Liście do Efezjan: „Jeden jest 
Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4, 5).

Kościół Polskokatolicki podjął również ideę eku
menizmu i jest w przyjaźni z Kościołami chrześcijań
skimi, a z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce od 
dwóch lat prowadzi teologiczny dialog w bardzo ser
decznej i przyjacielskiej atmosferze. 26 maja we 
Wrocławiu Kościół Polskokatolicki organizuje eku
meniczne nabożeństwo z Kościołem Rzymskokatolic
kim w Polsce z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000-le- 
cia chrześcijaństwa. W nabożeństwie tym weźmie udział 
wielu hierarchów rzymskokatolickich: kardynałowie, 
arcybiskupi i biskupi.

Zachęcam Was — Drodzy Polskokatolicy, by i 
Wasze kontakty osobiste, rodzinne i społeczne były 
nacechowane Chrystusową m iłością w życiu 
codziennym i ewangelicznym przesłaniem i prze
strzeganiem Bożych Praw.

Kończąc, serdecznie dziękuję w imieniu swoim 
i całego Kościoła Polskokatolickiego Wam i Waszym 
rodzicom, rodzinom i wszystkim pokoleniom za wier
ne trwanie przy parafii naszego Kościoła. Dzięku
ję wszystkim duszpasterzom, którzy tak ofiarnie 
w tej parafii pracowali, również obecnemu probosz
czowi — ks. mgrowi Tadeuszowi Urbanowi, który tak 
owocnie duszpasterzuje parafią. Wspierajcie Go 
swoją radą i wierną postawą. Niech Chrystus Zmar
twychwstały — patron Waszej Parafii — błogosławi 
Wam i umacnia swą łaską, a zmarłych obdarzy na
grodą wiecznej radości i pokoju. Amen.



STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Jak co roku, przed młodzieżą staje problem, jakie wybrać studia i uczelnie? 
Proponujemy studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT).

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest państwową 
i ekumeniczną szkołą wyższą. Uczelnia kształci studen
tów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, 
przygotowując pracowników duchownych i świeckich 
dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla 
administracji państwowej i samorządowej oraz innych 
instytucji, w szczególności oświatowych i opiekuńczych. 
Akademia jest jedyną w Europie uczelnią teologiczną, 
która skupia studentów z tak wielu różnych Kościołów. 
Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że uczel
nia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę równoup
rawnienia, poszanowania wartości duchowych wszyst
kich wyznań, kultur i tradycji oraz w poczuciu 
odpowiedzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się 
wszyscy absolwenci szkół średnich (świeccy i duchow
ni). Studenci otrzymują, tak jak na innych uczelniach, 
stypendium państwowe.

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok studiów 
teologicznych oferuje zawodowe studia licencjackie z 
pedagogiki w zakresie pracy socjalnej oraz pedagogiki 
szkolnej i korekcyjnej. We wszystkich przypadkach 
można wybrać stacjonarną (dzienną) lub zaoczną formę 
studiów (studia zaoczne są płatne). Ponadto, ty lko w 
form ie stacjonarnej, prowadzi się 2-letnie uzupełniające 
studia magisterskie w zakresie pedagogiki religijnej i 
etyki.

STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU 
TEOLOGII W ZAKRESIE TEOLOGII 
STAROKATOLICKIEJ, EWANGELICKIEJ
I PRAWOSŁAWNEJ:

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Istnieją, zgod
nie ze specyfiką wyznaniową, trzy sekcje: starokatolicka, 
ewangelicka (protestancka) i prawosławna. Absolwenci 
otrzymują ty tu ł magistra — odpowiednio w zakresie teologii 
starokatolickiej, ewangelickiej lub prawosławnej. Studenci 
przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w 
Kościołach chrześcijańskich. Blok zajęć pedagogicznych, 
który jest integralną częścią studiów, umożliwia zdobycie 
kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania religii i 
etyki.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE (LICENCJACKIE)
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PRACY SOCJALNEJ:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci 
otrzymują ty tu ł zawodowy licencjata w zakresie pracy 
socjalnej, który daje równoprawne kwalifikacje z absolwen
tami uczelni świeckich, tj. umożliwia m.in. pracę w placów
kach socjalnych i opiekuńczych, a także w administracji 
samorządowej. Studia te mogą być interesujące m.in. dla 
kandydatów zajmujących się pracą diakonijną, pracą z 
ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi czy poradnictwem 
pastoralnym. Struktura studiów jest pomyślana pod kątem 
praktycznego prowadzenia pracy socjalnej i zarządzania 
placówkami socjalnymi.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE (LICENCJACKIE)
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ I KOREKCYJNEJ:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzymują ty tu ł zawodowy licencjata w zakresie 
pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, który daje równo
prawne kwalifikacje z absolwentami uczelni świeckich, 
tj. umożliwia pracę zarówno w kościelnych, jak i świec
kich instytucjach edukacyjnych. Studia te są przezna
czone dla osób zainteresowanych wspomaganiem i korygo
waniem rozwoju intelektualnego i psychicznego dzie
ci.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA MAGISTERSKIE W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI:

Studia przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla absol
wentów Wyższych Studiów Zawodowych ChAT oraz Wyż
szych Seminariów Teologicznych (z uprawnieniami licen
cjackimi) Kościołów tradycji starokatolickiej, prawosławnej i 
protestanckiej. Zajęcia są prowadzone tylko w formie 
stacjonarnej.

TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA:
Kandydatów na dzienne i zaoczne pięcioletnie studia 

magisterskie na kierunku teologia obowiązuje:
— egzamin pisemny z literatury polskiej oraz języka 

obcego,
— egzamin z literatury polskiej, historii polskiej oraz wie

dzy konfesyjnej.

Kandydatów na dzienne i zaoczne wyższe studia zawo
dowe obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest 
ocena przydatności kandydata do pracy socjalnej oraz pracy 
pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Treści rozmowy dotyczą:
— znajomości lektur z zakresu pedagogiki, których lista 

jest udostępniona w sekretariacie Uczelni,
— znajomości problemów socjalnych w środowisku 

lokalnym i wyznaniowym kandydata,
— problemów wychowawczych w rodzinie, szkole oraz 

grupie wyznaniowej kandydata,
— zagadnień patologii społecznych,
— postaw wobec dzieci specjalnej troski oraz osób 

niepełnosprawnych,
— refleksji nad możliwościami rozwiązań obserwowa

nych problemów pedagogicznych i społecznych,
— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą Kościołów

i wspólnot wyznaniowych.

Podstawą przyjęć na 2-letnie uzupełniające studia magi
sterskie w zakresie pedagogiki religijnej i etyki jest konkurs 
dyplomów. Termin składania dokumentów upływa 23 
września 2000 r. Lista przyjęty na uzupełniające studia magi
sterskie zostanie ogłoszona 27 września 2000 r.

Rekrutacja jesienna — według powyższych zasad i w 
miarę wolnych miejsc — odbędzie się 18 i 18 września 2000 r.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia następu
jących dokumentów:
— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości,
— dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych 
(dotyczy kandydatów na uzupełniające studia magisterskie),
— wypisu z dowodu osobistego i książeczki wojskowej 
lub kserokopii stron z adnotacjami,
— orzeczenia lekarskiego dotyczącego kształcenia i zawo
du,
— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,

— pisma polecającego ze swojego Kościoła (dotyczy 
kandydatów na 5-letnie studia magisterskie na kierunku 
teologia),

Opłatę egzaminacyjną (manipulacyjną również w przy
padku przyjęcia bez egzaminów wstępnych) ustala się na 
65, -  zł.



Z życia naszych parafii

Procesjonalne wejście do świątyni

Bp prof. dr Wiktor Wysoczański wręcza dyplom doktorski 
ks. Mieczysławowi T. Piątkowi

W dniu 3 maja br., parafia w 
Majdanie Nepryskim uroczyście 
św ięciła uroczystość patronal
n ą — Matki Boskiej Królowej Pol
ski — oraz 20-lecie kapłaństwa 
swojego proboszcza, ks. dr. Mie
czysława T. Piątka.

Na uroczystość przybyli: ks. 
inf. m gr Kazimierz Bonczar z 
D ługiego Kąta, ks. dziekan Hen
ryk W alczyński z Chełma, ks. 
proboszcz mgr Jerzy Uchman z 
Jaćmierza, ks. proboszcz mgr 
Krzysztof Fudala z Maciejowa, 
ks. proboszcz mgr Krzysztof 
Groszak z Żółk iew ki, ks. pro
boszcz mgr Henryk M ielcarz z 
Grudek oraz k lerycy — studenci 
ChAT: Andrzej Pastuszak (wy
chowanek parafii nepryskiej), 
Paweł W alczyński, Marcin Dęb
ski i Kamil W ołyński.

Jubilata oraz towarzyszących 
mu księży i k leryków  pow ita ły 
przed św iątynią dzieci w ierszy
kami i kwiatam i, a parafianki — 
Aniela G ierczak i Stanisława 
Lal — pięknym i m onologam i i 
śpiewem.

W itając od ołtarza wszystkich 
przybyłych na uroczystość, ks. 
M ieczysław T. Piątek powiedział 
m.in.: „To, że tu ta j dzisiaj jestem i 
mogę się z Wami m odlić w dużej 
mierze zawdzięczam mojemu 
O jcu i nieżyjącej już Matce, a 
także Księdzu Infu łatow i Bon- 
czarowi, gdyż pod jego kierun
kiem zdobywałem szlify  kapłań
skie” .

Mszę Św. pod przewodnict
wem ks. inf. Kazimierza Bon- 
czara koncelebrowali wszyscy 
księża, a oko licznościowe Słowo 
Boże w yg łos ił ks. dr Tadeusz Pią
tek, k tóry pow iedzia ł m.in. „(...) 
Przed ponad 20-laty Jub ila t usły
szał słowa Pójdź za Mną — i 
poszedł. Podjął i ukończył studia 
filozoficzno-teo log iczne w ChAT 
i przed 20 laty stanął w katedrze 
polskokato lickie j w Warszawie ze 
słowam i: Oto jestem, i przyją ł z 
rąk ks. bpa Tadeusza R. Majew
skiego święcenia kapłańskie. Bóg 
zrządził, że Kośció ł skierował go 
do D ługiego Kąta, gdzie pod 
okiem dośw iadczonego duszpa
sterza — dziś już in fułata — ks. 
Kazimierza Bonczara kształtował 
swoją form ację kapłańską i nabie
rał doświadczenia duszpaster
skiego. Tu zawarł związek mał

żeński, tu założył rodzinę, która 
go wspiera w jego pracy, tak że 
jego plebania stała się p rzykła
dem dla wspólnoty parafialnej. 
(...). W 1999 r. otrzym ał w ChAT w 
Warszawie doktora t nauk teo lo
g icznych w zakresie starokato
lick ie j teo log ii h istorycznej, roz
prawę doktorską napisał pod 
kierunkiem  prorektora ChAT, bp. 
prof. dr. hab. W iktora W ysoczań- 
skiego. O tym, że doceniają Go 
parafianie jako swego duszpa
sterza, świadczą życzenia skła
dane przed świątynią. (...)” .

Zabierając głos ks. inf. Kazi
mierz Bonczar podkreślił, że

Jub ila t jest synem jego przy
jaciela, oraz że jest dumny, 
iż pod jego kierunkiem  nabie
rał doświadczenia kapłańskiego. 
Z dumą podkreślił, że dwaj 
k lerycy (Paweł W alczyński i Ka
mil W ołyński) są synami księ
ży.

Po Mszy św. procesji euchary
stycznej przewodniczył ks. pro
boszcz mgr Krzysztof Fudala.

Uroczystość ta była szczegól
nym przeżyciem nie ty lko  dla 
Księdza Jubilata, ale również dla 
społeczności parafialnej.

(E.P.)



Z życia naszych parafii

Procesja eucharystyczna do ołtarzy

W  tym roku — tradycyjn ie już — 
obchodziliśmy uroczystość Boże
go Ciała podążając w procesji za 
Chrystusem w Przenajświętszym 
Sakramencie, odnawiając swoją 
wiarę oraz spełniając obowiązek 
czci, jaką w inniśmy swemu Stwór
cy, a lud odkupiony — swojemu 
Zbawcy.

Dla ponad 40 m łodych osób z 
parafii pw. M.B. Nieustającej Po
mocy w Strzyżewicach święto 
Bożego Ciała było podwójnym  
przeżyciem. W tym bowiem dniu, 
podczas O fiary Eucharystycznej, 
bp Jerzy Szotm iller, O rdynariusz 
Diecezji Krakowsko-Częstochow
skiej, udzie lił im Sakramentu 
Bierzmowania. Na uroczystość tę 
przybyła z parafii katedralnej 
w Częstochow ie liczna grupa pa
rafian pod przewodnictwem  ks. 
proboszcza W itolda Iwanowskie
go oraz ks. mgra Dariusza Racz
ka.

Przed uroczystą Mszą Świętą 
w ikariusz generalny, ks. in fu 
ła t Eugeniusz Stelmach, tu te j
szy proboszcz, przeprowadził 
spowiedź powszechną. Ofiarę 
Eucharystyczną sprawował B i
skup O rdynariusz w konceleb
rze z ks. mgr. Adamem Stelma
chem, proboszczem parafii so
snow ieckiej oraz z ks. mgr. 
Tadeuszem.

„Grzegorzu, Barbaro, Agnieszko 
(...), znaczę cię znakiem Krzyża 
świętego umacniam krzyżmem zba
wienia. W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego” . W ten sposób poprzez 
nałożenie rąk i namaszczenie 
krzyżmem, szafarz Sakramentu 
B ierzmowania udzie lił grupie 41 
osób pełni Ducha Świętego, Jego 
siedm iorakich darów. Po udziele
niu Sakramentu Bierzmowania, 
Biskup Ordynariusz w yg łosił 
homilię, w której m ów ił na temat Naj
świętszego Sakramentu, a także w 
kró tk ich  słowach w yjaśn ił treść
i skutki Sakramentu Bierzmowa
nia.

W czasie uroczystości pięknie 
przyozdobiony kośció ł by ł w y

pełn iony po brzegi, a liczna rze
sza wiernych modliła się na zewnątrz. 
Oprawę muzyczną przygotował 
chór parafialny pod dyrekcją pana 
organisty Roberta Króla, który jest 
wykładowcą w Szkole Muzycznej 
w Sosnowcu.

Po Mszy Świętej, zgodnie z tra
dycją, wystaw iono Przenajświęt
szy Sakrament. Następnie pro
cesja eucharystyczna udała się 
do czterech pięknie przygotowa
nych ołtarzy. M imo „le jącego 
się żaru z nieba” lud Boży 
w iernie trw a ł w modlitw ie. Przy 
każdym ołtarzu kapłani czytali 
fragm ent świętej Ewangelii, do
tyczący ustanowienia Euchary
stii i je j skutków  w życiu jed 
nostki i społeczności kościel

nej. W dym ie pachnącego kadzid
ła, ze śpiewem na ustach, p ro 
cesja z Chrystusem w złocistej 
m onstrancji niesionej przez Or
dynariusza Diecezji, poprzedzo
na przez dziewczynki ubrane w 
biel, udała się do kolejnego o ł
tarza.

Po zakończeniu uroczystoś
ci Bożego Ciała, wszystkich 
uczestników poczęstowano smacz
nym bigosem i tradycyjnym  ślą
skim ciastem. M imo ogrom ne
go zmęczenia, w iern i b iorą
cy udział w uroczystościach z 
radością i z Bożym błogosła
wieństwem  w róc ili do swoich do
mów.

(D.R.)

Wspólne zdjęcie po uroczystości Bierzmowania



Aktualności z różnych dziedzin
Genetyka

Rozszyfrowanie 
genomu człowieka

W dniu 26 czerwca br., po 10 latach ba
dań, biolodzy ogłosili zapowiadane 
od kilku tygodni zakończenie pierw
szego etapu prac nad rozszyfrowaniem 
genomu człowieka. — To największe 
osiągnięcie w dziejach ludzkości — 
większe niż lądowanie człowieka na 
księżycu — oświadczył dr Michael 
Dexter, szef brytyjskiej firm y Well
come Trust.

Już niebawem będzie można poznać 
np. geny warunkujące dziedziczne 
ciężkie choroby, czy też odpowie
dzialne za starzenie się organizmu.

Naukowcy na całym świecie jak w 
sylwestra świętowali trium f nauki nad 
naturą. Podczas głównej uroczystoś
ci w Białym Domu w Waszyngtonie

Najbardziej żmudną pracę w sekwencjonowa- 
niu genomu człowieka dzień i noc wykonują ro
boty i komputery. Na zdjęciu widoczne jest la
boratorium firmy Ceiera Genomics, w którym 
pocięte na małe fragmenty DNA jest rozszyfro
wywane przez kilkaset automatycznych urzą
dzeń. — W 15 zaledwie sekund jesteśmy w sta
nie wykonać pracę, którą dawniej biolodzy mu
sieli sami wykonywać przez 10 lat — twierdzi 
szef firmy J. Craig Venternaukowcy instytutów rządowych ob

wieścili początek nowej epoki w całej ludzkiej cywilizacji: epoki, która zmieni życie 
wszystkich ludzi.

Pełne poznanie DNA człowieka potrwa jednak całe nadchodzące stulecie, gdyż z 
ustalenia kolejności wszystkich nukleotydów (cegiełek życia) biolodzy molekularni 
nie potrafią jeszcze odczytać trójwymiarowej struktury i funkcji wszystkich genów. 
Najbardziej śmiała próba wydarcia naturze tajemnicy życia dopiero się zaczęła.

Komunikacja

Nowe numery dróg
Do 9 listopada 2000 r. wszyst

kie drog i krajowe, tj. autostrady, eks
presowe i pozostałe, zm ienią num e
racje. W ojewództwa, pow iaty i gm i
ny dla dróg im pod leg łych  mają 
na to pó ł roku dłużej. Nowe ozna
czenia mają in form ow ać, kto zarzą
dza drogą i kto odpow iada za jej 
stan.

Zmianę numeracji dróg podyktowała 
reform a adm in is tracy jna  kraju. Po jej 
wprowadzeniu drogami krajowymi za
rządza Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych (GDDP), w o jew ódzki
mi — marszałek wojew ództw a, po
w iatow ym i — starosta, a gm inny
mi — w ójt.

Z nowych oznaczeń będzie można 
od razu się dow iedzieć, kto daną 
drogą zarządza, a w ięc i odpow iada 
za jej stan.

Wszystkie drogi krajowe, czyli autos
trady, ekspresowe i pozostałe, mają 
jedną lub dw ie cy fry  oraz literę: A 
(autostrada), S (ekspresowa) i pozo
stałe bez liter.

Drogi w ojew ódzkie — ty lko  trzy 
cyfry.

Drogi pow iatow e —  trzy cyfry  i litera 
od powiadająca wyróżnikowi województwa 
zaczerpniętemu z kodeksu drogowego.

Drogi gm inne -  cztery cyfry i wyróż
nik województwa z kodeksu drogow e
go.

Numery dróg krajowych i wojewódz
kich nie mogą się powtarzać na obsza
rze kraju, a powiatowych i gm innych na 
terenie województwa.

Film

Atomistyka

Nowa elektrownia 
jądrowa w czeskim 
Temelinie

Czesi mają nową e lektrow nię  ją 
drową, położoną niedaleko gran icy 
z Austrią , ok. 20 km na pó łnoc od 
Czeskich Budzie jow ic i 160 km od 
g ran icy  z Polską. Jej budow ie 
sprzeciw ia ły  się g rupy eko log icz
ne, także z Polski oraz rząd A u
strii.

E lektrownia w Tem elin ie posiada 
dwa b loki typu W WER-1000 (o m ocy 
1000 MW każdy), rosyjskie j kon
s trukcji. Czeski Dozór Jądrow y 
zobow iąza ł się in fo rm ow ać polską 
stronę — Państwową Agencję A to 
m istyki o w szystkich podejm owa
nych przez nich działaniach. Elek
trow n ia  spełnia najwyższy poziom 
wym agań europejskich. Paliwo dał 
W estinghouse oraz całą autom atykę 
zabezpieczającą.

W arto przypom nieć, że z powodu 
m.in. protestów  eko logów  i rządu 
Austrii w  roku 1998 przerwano budowę 
elektrow ni w  Tem elin ie i powołano 
specja lną kom isję ekspertów, która 
oceniła  aspekty ekonom iczne tej in
westycji. W ub. roku liczba przeciw ni
ków budow y e lektrow ni w Czechach 
zm nie jszyła się z 20 proc. w poprzed
nich latach do 16 proc. A rgum entem  
„za” jest konieczność wzrostu produk
cji energii i poprawa w arunków ekolo
gicznych w pó łnocnych Czechach.

„Przedwiośnie” — wg Stefana Żeromskiego 
kolejną polską superprodukcją

W lipcu br. rozległsię pierwszy klaps kolejnej polskiej superprodukcji, czyli „Przed
wiośnia” według powieści Stefana Żeromskiego, w reżyserii Filipa Bajona. W roli głów
nej Cezarego Baryki wystąpi 19-letni Mateusz Damięcki, student warszawskiej Akade
mii Teatralnej. Jego filmowymi rodzicami będą Krystyna Janda i Janusz Gajos. Zo
baczymy też takich znanych artystów, jak: Danuta Szaflarska, Adam Hanuszkiewicz, 
Daniel Olbrychski, Jan Nowicki.

Zdjęcia do filmu będą kręcone w okolicach Kielc, 
w Warszawie i jej okolicach, w Baku w Azerbejdża
nie, gdzie świetnie zachowało się stare miasto islam
skie, a wokół późniejsze, robotnicze. Ekipa spędzi 
też trzy dni w Moskwie. Na placu Czerwonym po
wstaną bowiem najbardziej dynamiczne sceny fil
mu, przedstawiające rewolucję i pogromy narodo
wościowe. Zdjęcia zakończy w listopadzie scena mar
szu na Belweder.

Jak zapewniają producenci, film będzie realizowa
ny w  technologii godnej XXI wieku. Produkcja filmu 
potrwa 4 miesiące. Budżet „Przedwiośnia” wynosi 
5 m ilionów dolarów i jest trzecim co do wielkości 
po „Quo vadis” i „Ogniem i mieczem” . „Przedwioś
nie” produkuje Message Film, koproducentami są
TVP SA, Canal + i Studio Filmowe DOM. Mateusz Damięcki



Medycyna

Era przywracania 
wzroku ludziom 
ociemniałym

Rozpoczęła się era przywra
cania wzroku ludziom ociem nia
łym  dzięki sztucznym siatków
kom wszczepianym do gałki 
ocznej. Pierwsze trzy zabie
gi przeprowadzili okuliście z 
Chicago. Jeśli się powiodą, 
takie operacje będą wkrótce 
przeprowadzane rutynowo.

Czeka na nie kilka m ilio 
nów niewidomych.

Sztuczne siatkówki z s iliko 
nu otrzym ali ludzie, którzy nie
mal ca łkow icie u tracili zdo l
ność w idzenia z powodu po
stępującego barwnikowego zwy
rodnienia siatkówki — co jest 
jedną z najczęstszych przyczyn 
utra ty wzroku. Sztuczna siat
kówka zbudowana jest z 3,5 tys. 
m ikroskop ijnych fo toogn iw  — 
mniejsza od główki od szp il
ki i cieńsza od kartki papie
ru.

Nie wymaga żadnego okablo
wania ani zasilania — ener
gię czerpie bowiem ze św iat
ła.

Film

„Pragnienie 
miłości” — czyli 
opowieść 
o Chopinie

Powstaje nowy film  o  życiu Fry
deryka Chopina. Reżyser Jerzy 
Antczak rozpoczął już zdjęcia — 
pierwsze kręcono w Otwocku. W ro- 
li Fryderyka Chopina występuje 
Piotr Adamczyk, w Georg Sand wcie- 
li się Danuta Stenka, księcia Kon-

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI

stantego zagra Janusz Gajos, mat
ką Chopina będzie Jadwiga Barań
ska.

Zdjęcia do „Pragnienia m iłości” 
potrwają 72dni. Będą kręcone w War
szawie, w Kozłówce (która „zagra” 
Nohant), w  Otwocku, a także we Fran- 
cji, Hiszpanii — na Majorce. G łów
nym sponsorem filmu został kolej
ny bank —  tym razem PKO BP, któ- 
ry wszedł w  produkcję film u, zarów- 
no jako poważny inwestor, jak i kre
dytodawca. Budżet film u wynosi 
ok. 3,5 m ln dolarów.

Scenariusz, który Jerzy Antczak 
napisał razem ze swoją żoną Jadwi
gą Barańską, opowiada głównie 
o ośmiu latach, które Chopin spę- 
d z ił z George Sand. B y ł to bowiem 
najważniejszy okres jego życia. 
W Nohant powstało 40 z jego 70 opu
sów. Ale „Pragnienie miłości” nie bę
dzie odwoływać się do  słynnego „La
ta w Nohant” Jarosława Iwaszkiewi
cza. Chopin bowiem był postacią nie- 
odgadnioną. Istnieje nawet coś ta
kiego jak „ta jem nica Chopina” . 
W gruncie rzeczy bardzo niewiele 
wiemy o jego życiu prywatnym. Sam 
Chopin kiedyś powiedział: „Jeżeli 
chcecie dotrzeć do prawdy o mnie,

musicie mnie  grać swoimi uczucia
mi, nie moim i” . Rzeczywiście, jego 
utwory każdy pianista może interpre
tować inaczej. Jaki był naprawdę? 
„Film o nim jest prawdziwym wyzwa
niem” —  powiedział Jerzy Antczak.

Komunikacja

Nowe wagony metra
Do W arszawy dotarło  sześć w ago

nów metra, wyprodukowanych w hisz
pańskich zakładach francuskie j f ir 
my Gec A lstom  Konstal, do końca 
września przyjedzie jeszcze 18 ta 
kich wagonów. Zaczną one kursować 
już w październiku.

— Nowe w agony bardzo popraw ią 
kom fort jazdy metrem — obiecuje 
dyrektor Gec A lestom Konstal, p. Sta
nisław  M ichalak. — Pociągi te będą 
się poruszały znacznie ciszej niż obec
nie stosowane pociągi rosyjskie, wew
nątrz wagonów będzie chłodniej, dzię
ki ulepszonemu systemowi wentylacji.

Nowe pociągi nawiązują kolorystyką 
do kursujących obecnie. Od góry po
malowane są na ko lo r jasnoszary, 
drzw i i dó ł są czerwone. Drzwi, po 
o tw arciu, nie chow ają się w ścianach, 
lecz w ychyla ją  się na zewnątrz.

Kraj

Kto kupuje polską ziemię?
Co roku w naszym kraju rośnie liczba 

nieruchomości kupowanych przez cu
dzoziemców. Ze sprawozdania resortu 
spraw wewnętrznych i administracji, 
które omawiali posłowie, wynika, że 
w ubiegłym roku zakupiono 2,6 tys. 
ha. To niewiele w porównaniu z po
wierzchnią Polski —  ponad 31 mln ha. 
Najwięcej gruntów, budynków i loka
li kupili Niemcy.

Największym powodzeniem cieszy 
się ziemia na Mazowszu (sprzedanych 
niemal 560 ha), na Dolnym Śląsku 
(316 ha), w Lubuskiem i W ielkopol- 
skiem (po ponad 200 ha). W porówna- 
niu z ubiegłym rokiem liczba udzielo
nych cudzoziemcom zezwoleń na za
kup nieruchomości nieznacznie wzro

sła — z 2625 do 2756. Najczęściej 
do MSWiA trafiają wnioski z Niemiec, 
Holandii, Danii, Francji i USA. Niem
cy bezprzecznie dominują —  zarówno 
obywatele tego kraju, jak i firmy 
z udziałem kapitału niemieckiego 
dostają najwięcej zezwoleń — w ze
szłym roku ok. połowy.
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Z życia Kościoła

Wizyta bpa J ana Dawidziuka w Częstochowie

Bp Jan Dawidziuk w drodze do świątyni

Po Mszy św. wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia

W  dniu 4 czerw ca br. pa
rafia polskokatolicka pw. N M P  
Królowej Apostołów  w C zę
stochow ie gościła dostoj
nego gościa, bpa dra Jana  
Daw idziuka z USA. Przed 
wejściem  do kościoła, Księ
dza Biskupa pow itał pro
boszcz parafii, ks. W itold  
Iw anow ski, przedstaw iciele  
Rady Parafialnej oraz zgro
m adzona m łodzież i dzieci. 
B y ł to bardzo w zruszający  
mom ent. Przy słowach pieś
ni „Oto kapłan w ielk i”, do
stojny Gość przekroczył próg 
świątyni. W  kościele, od oł
tarza, bp Jerzy Szotm iller —  
ordynariusz diecezji krakow 
sko-częstochow skiej, skiero
w a ł serdeczne słowa do bpa 
Jana Daw idziuka i tow arzy
szącej mu najbliższej rodzi
ny, a następnie przedstawił 
historię parafii polskokatolic- 
kiej w C zęstochow ie i historię  
budowy katedry.

Bp Jan Daw idziuk ce lebro
w ał Mszę św. w asyście: 
ks. proboszcza W ito lda Iw a
nowskiego i w ikariusza, ks. 
m gra Dariusza Raczka. Do 
licznie zgrom adzonego ludu 
Bożego, Jego Ekscelencja  
skierow ał S łow o Boże. Była 
to hom ilia pełna ekspresji 
i g łębokich treści teo log icz
nych, podkreślająca, że każ
dy chrześcijanin winien da
wać swoim życiem świadectwo  
przynależności do C hrystu
sa Zm artw ychw sta łego i Je
go Kościoła. Ksiądz Biskup  
przekazał także serdeczne  
pozdrow ienia od bratniego  
Polskiego Narodow ego Koś

cioła Katolickiego w USA  
i Kanadzie, od J.E. bpa Ja
na Sw antka, od wszystkich  
biskupów, kapłanów  i ludu 
Bożego.

Na zakończenie Mszy św., 
bp Jerzy Szotm iller życzył 
bpowi Janowi D aw idziuko- 
wi szczęśliw ego powrotu do

Stanów  Zjednoczonych i w 
dow ód w dzięczności przeka
za ł Księdzu Biskupowi peł
ną w ym ow y pam iątkę, obra
zek Matki Bożej Często
chowskiej z dedykacją i 
licznym i podpisami para
fian.

(Ks. D.R.)


