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Oblec się w nowego człowieka 
przed powtórnym przyjściem Chrystusa

Od osiemnastej n iedzieli po 
Z ie lonych Świątkach litu rg ia  sta
rokato licka zwraca uwagę w ier
nych na zapowiedziane w Piś
mie Św. powtórne przyjście C hry
stusa. Nie jest to ty lko  w yn i
kiem cyklu, dzięki któremu 
w ciągu trzystu sześćdziesię
ciu pięciu dni odtwarzam y dzie
je Bożej ekonom ii zbawienia. 
Kościół, przypom inając człow ie
kowi prawdy eschatologiczne, 
działa jak dośw iadczony peda
gog, przypom ina mu, jeśli on za
pom niał lub usiłował nie myśleć
o  tym, jak szybko przemija ży
cie i nadchodzi kres doczesnoś
ci. K ieruje także nasze myśli 
ku niebu, gdy zagubim y się w  tro - 
skach i c ierpieniu, tracąc sens 
życia. Obie te postawy są sprzecz
ne z chrześcijańską wiarą, dobrze 
więc się dzieje, że litu rg ia  przy
pomina nam, co nas czeka i jak na
leży przygotować się na spotkanie 
z Chrystusem. To niezwykle waż
na sprawa dla każdego członka Ko
ścioła i dla wszystkich ludzi. 
Chrystus um arł na krzyżu za ca
łą ludzkość, a w ięc zbawienne 
działanie Jego męki obejmuje każ
dego człow ieka. Ty lko  od nas sa
mych zależy, czy skorzystamy 
z dobrodzie jstwa zbawienia.

W czasach pierwszych lat ży
cia Kościoła chrześcijanie by
li przekonani, że Mesjasz w róci 
niebawem. Oczekiwali Go z utęs
knieniem  i m odlili się, by sta
ło  się to jak najszybciej. N ie
którzy nawet zaniedbali swoje 
obow iązki wobec rodzin i społe
czeństwa. Tych musiał do porząd
ku przyw oływać Kośció ł i po
uczać, by darmo nie jed li Chle
ba. Gdy m inął pierwszy entuzjazm
i  uśw iadom iono sobie, że prze
cież Zbaw iciel nie podał dokład
nego term inu swego powrotu na 
ziemię, zaprzestano oczekiwa
nia z dnia na dzień na koniec

świata. Potem ludzie zaczęli 
łączyć prognozowanie końca świata 
z okrągłym i datami, np. z końcem 
wieku. Nasiliły się też praktyki 
wędrownych kaznodziei, którzy stra
szyli ludzi b liskim  końcem świata 
i karami, jakie spadną na świat 
i ludzi w czasie Sądu Ostateczne
go. M iejsce chrześcijańskiej m i
łości zajął strach.

Analiza nauk Pawłowych pomaga 
nam ustrzec się wszelkich wypa
czeń w rozumieniu prawdy o powtór
nym przyjściu Chrystusa. Aposto ł 
Paweł uczy pełnego godności, twór
czego oczekiwania na Jezusa, bez 
wyznaczania Mu czasu na przyjście. 
Aposto ł nawołuje: „O dnówcie 
się duchem umysłu waszego i ob
leczcie się w nowego człow ie
ka, k tó ry  według Boga stw o
rzony jest w spraw iedliwości 
i św iętości prawdy” .

Nowy człow iek to człow iek Bo
ży, człow iek spraw iedliw y i świę
ty, człow iek wewnętrzny, żyją
cy łaską, przepojony Duchem — 
tak przemawia św. Paweł. Apo
sto ł też poucza jak dojść do

NASZA OKŁADKA:

Wnętrze świątyni pw. św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie

odnowy, spraw iedliwości i św ię
tości: „Przeto odrzućcie kłam
stwo, mówcie każdy prawdę bliź
niemu, bo jesteście członkami 
jeden drugiego. Gniewajcie się, 
ale nie grzeszcie, niech słoń
ce nie zachodzi nad waszym za
gniewaniem. Nie dawajcie m iej
sca diabłu. Kto kradł, niech już 
nie kradnie, lecz raczej niech 
pracuje w ykonu jąc to, co dobre, 
w łasnym i rękami, aby m iał się 
czym podzielić z potrzebującym ” .

Nie w olno więc n ikogo zadrę
czać (siebie też) ciągłym niepoko
jem z tego powodu, że n ieuchron- 
n ie  zb liża  się koniec doczesności 
i Chrystus przyjdzie rozliczyć 
świat z wykorzystania darów Bo
żych. Rzeczywistość eschato lo
giczna ma — według Apostoła 
Pawła — jakby dwie fazy: indyw i
dualną i kosmiczną. Błędem wielu 
pokoleń było oglądanie się wyłącz
nie na tę drugą fazę, która ma się 
dokonać w nieznanej i nie podanej 
przez pisarzy świętych przyszłości. 
Tymczasem dla każdego człowieka 
ważniejsza jest ta pierwsza faza, 
która dokonuje się już dziś i któ
rej konsekwencją będzie publiczne 
spotkanie ze Zbawicielem przy koń
cu czasów, a jakie to będzie spot- 
kanie, zależy od nas samych.

Oblec się w nowego człowieka to 
nic innego, jak w chłonięcie w sie
bie rzeczywistości nadprzyrodzo
nej, przyniesionej przez C hrystu
sa w czasie pierwszego przyjścia 
i pozostawionej Kościołow i do 
ciągłego ofiarowania nowym rze
szom wiernych. Takie rozumienie 
aktywnego, zgodnego z Bożymi 
prawami życia doczesnego i do
skonalenie go, podaje św. Paweł. 
W Liście do Rzymian czytamy: 
„Przyobleczcie się w Pana Jezusa 
Chrystusa” . Drugie spotkanie  Chry- 
stusa z Jego wiernymi odbędzie się 
już nie ty lko  w odm ienionych 
duszach, ale również w uducho
w ionym  ciele. Weźmy sobie do 
serca naukę św. Pawła, pomyślmy
o niej podczas coraz dłuższych 
jesiennych wieczorów.



Odmawiaj różaniec

„Zdrowaś M
Październik jest miesiącem poświę

conym Matce Bożej Różańcowej. Od
mawiamy więc różaniec. Modlitwa 
ta polega na odmawianiu jednego 
„Ojcze nasz” i dziesięciu „Zdrowaś 
Maryjo” . Powtarzamy te modlitwy 
piętnaście razy, rozważając piętnaś
cie tajemnic życia Jezusa i Maryi.

Tajemnice radosne: 1. Zwiasto
wanie Maryi przez Anioła, że 
będzie Matką Jezusa. 2. Nawie
dzenie przez Maryję świętej Elż
biety. 3. Narodzenie Pana Jezusa. 
4. Ofiarowanie przez Maryję Pana 
Jezusa Bogu w świątyni Jerozo
limskiej. 5. Znalezienie dwunasto
letniego Pana Jezusa.

Tajemnice bolesne: 1. Modlitwa 
Pana Jezusa w Ogrójcu. 2. Biczo
wanie. 3. Cierniem koronowanie. 4. 
Niesienie krzyża. 5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice chwalebne: 1. Zmartwych
wstanie. 2. Wniebowstąpienie Jezusa. 
3. Zesłanie Ducha Świętego. 4. Wnie
bowzięcie Matki Bożej. 5. Wywyższe
nie Matki Bożej w niebie.

Kiedy odmawiamy kolejne tajemnice 
różańca? Części radosne — w ponie
działek, części bolesne — we wto
rek, w środę — części chwalebne, 
w czwartek — radosne, w piątek — 
bolesne, w sobotę — chwalebne, 
a w niedzielę — też chwalebne.

Różaniec
Zamyślić się, zatonąć w modlitwie, 
Zebrać ziarnka różańcowe w dłoni. 
Nie słyszeć nic.
Zobaczyć zaś w umyśle 
Złoty blask bijący od Jej skroni.

* * *
Skąd się wzięła modlitwa różań

cowa? Przybliżymy dziś naszym 
Czytelnikom historię różańca.

Początki samej modlitwy różańco
wej — według legendarnych danych 
średniowiecznej kroniki z Fanjeaux — 
datowane są na rok 1207. Wówczas 
to w Langwedocji (prowincja w po
łudniowej Francji) w zastraszający 
sposób szerzyła się sekta albigen- 
sów, wskrzeszająca stare błędy ma- 
nichejskie. Nad ich wykorzenieniem 
pracował św. Dominik. Kiedy pewne
go razu znużony i zniechęcony wró
cił do klasztoru w Trouille, po
skarżył się na swój los przed obra
zem Bogarodzicy. I wówczas to Mary
ja miała mu zalecić odmawianie ró
żańca. Dzięki tej modlitwie niebez
pieczeństwo zostało zażegnane.

iryjo...”
Wybitny znawca liturgii i związa

nych z nią problemów, O. Pius 
Parsch (Rok liturgiczny, tom III, 
str. 254) podkreśla: „Różaniec jest 
modlitwą powstałą na tle kultu 
Matki Bożej w wiekach średnich. 
Nie potwierdzona historycznie le
genda głosi, że modlitwę tę wpro
wadził św. Dominik, któremu ją 
Matka Boża poleciła ku wspomo
żeniu w walce z albigensami” .

Stąd nie należy się dziwić, że 
wielu innych liturgistów podaje w 
wątpliwość taki początek nabożeń
stwa różańcowego. Twierdzą oni, że 
na długo przed Dominikiem pobożni 
laicy (bracia zakonni) nie znający 
łaciny, odmawiali codziennie pięć
dziesiąt lub sto pięćdziesiąt „Zdro
waś Maryjo...” — bo ze stu pięćdzie
sięciu psalmów składa się psałterz 
Dawidowy. Stąd też w średniowieczu 
nazywano różaniec „psałterzem laików” 
lub też „psałterzem mariańskim” .

Mówią (oni) dalej, że ziarenka 
nanizane na sznurek pochodzą ze 
Wschodu, gdzie muzułmanie liczyli 
i liczą dziś jeszcze modlitwy swe na 
takich różańcach z drzewa won
nego lub z bursztynu; że to krzy
żowcy przywieźli takowe ze swoich 
wypraw i chrześcijanie Zachodu 
zaczęli na nich liczyć swe „Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” . Jednak 
dopiero od Alana de la Roche, 
dominikanina bretońskiego, wiel
kiego apostoła nabożeństwa ró
żańcowego w XV wieku, występuje 
różaniec w dzisiejszej formie. Do

piero on (prawdopodobnie) podzie
lił tajemnice (rozważania podczas 
odmawiania różańca) na trzy grupy, 
ustalił dziesiątki zaczynające się 
od „Ojcze nasz...” , a kończące na 
„Chwała Ojcu...” . On też dodał do 
legendy z Trouille, iż Matka Boska 
zjawiła się Dominikowi w towarzy
stwie piętnastu dziewic ubranych 
w białe, czerwone i złote szaty. 
Jednak dopiero w roku 1917 (pod 
koniec I wojny światowej) miesiąc 
październik został ustanowiony 
miesiącem różańcowym. I tak jest 
do dziś.

Od sześciu wieków świat kato
licki ofiarowuje Maryi Pannie wień
ce splecione z wonnych róż mod
litwy różańcowej — jeden z białych, 
drugi z czerwonych, trzeci ze zło
tych. To tajemnice: radosne, bo
lesne i chwalebne.

Modlitwa ta musi być Panu Bogu 
szczególnie miła, skoro wielokrot
nie powtarzamy w niej słowa tej 
modlitwy, której nauczył nas Pan 
Jezus. Odmawiając bowiem róża
niec, zwracamy się do Boga: 
„Ojcze nasz, któryś jest w nie
bie...” . Powtarzamy również słowa 
pozdrowienia, wypowiedziane kiedyś 
do Maryi przez wysłannika niebios: 
„Zdrowaś Maryjo (dosłownie: Bądź 
pozdrowiona), łaski pełna, Pan z 
Tobą, błogosławionaś Ty między 
niewiastami...” (Łk 1, 28) oraz 
natchnione słowa Elżbiety, która 
w chwili nawiedzenia powiedzia
ła: „Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc 
żywota Twojego” (Łk 1, 42). Wresz
cie modlitwę Kościoła, wyrażoną 
w słowach: „Jezus, Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grze
sznymi, teraz i w godzinę śmierci 
naszej” . Wszystko to spięte jest 
wersetem jak złotą klamrą — „Chwa
ła Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę
temu, jak było na początku, teraz 
i zawsze i na wieki wieków. Amen” .

Wyraz swojemu przekonaniu, że mod
litwa różańcowa jest miła Bogu daje 
również lud wierzący, śpiewając 
w październikowe wieczory słowa 
pieśni maryjnej:

„O, jakże miłe, słodkie są wyrazy, 
Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy; 
W tych tajemnicach róża się rozwija; 
Jezus i Maryja”.

Powtarzając w jesienne paździer
nikowe wieczory różańcowe modlit
wy, polecajmy wstawiennictwu Ma
ryi nas samych i nasze rodziny, 
Kościół i Ojczyznę. Zawsze bowiem 
wśród różnych i niebezpiecznych 
okoliczności życia uciekaliśmy się 
do Matki Najświętszej, w Jej święte 
dłonie składaliśmy nasze nadzieje 
i obawy, radości i cierpienia, pro
sząc Ją o orędownictwo u Boga.



Z życia naszych parafii

AD MULTOS ANNOS, Księże Infułacie!

Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Skołuckiego — 
Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej

W dniu 19 sierpnia 2001 roku, 
w kościele pw. św.św. Apostołów  
Piotra i Pawła parafii polsko- 
kato lickie j w Szczecinie, od 
samego rana panował niecodzien
ny ruch. Wielu parafian wcze
śniej niż zazwyczaj przybyło 
do św iątyni. Dla wszystkich pa
rafian ten dzień był szczegól
ny, a przygotowania do niego 
trw a ły szereg tygodni, bo i ma
jąca się odbyć w tym dniu uro
czystość była nadzwyczaj na. W tym 
dniu proboszcz m iejscowej pa
rafii ks. in fu ła t Stanisław Bo
sy obchodził podw ó jny  jubileusz, 
25-lecia zarządzania szczeciń
ską parafią i 20-lecia na urzę
dzie dziekana dekanatu zachod
nio-pomorskiego diecezji wrocław
skiej Kościoła Polskokato lickie- 
go.

Na uroczystości do Szczecina 
przybyli: Biskup Wiesław Skołuc- 
ki — O rdynariusz Diecezji W ro
cławskiej Kościoła Polskokato- 
lickiego, Biskup Zygm unt Kora
lewski — Sufragan Diecezji W ro
cławskiej, Księża Dziekani: Hen
ryk Dąbrowski, proboszcz para
fii katedralnej w Warszawie 
i Stanisław M uchewicz z Łodzi, 
Księża Proboszczowie: Adam Bo- 
żacki z parafii pw. Przem ienie
nia Pańskiego w Stargardzie 
Szczecińskim, Ryszard Szyku- 
ła z parafii pw. Zbaw iciela 
Świata ze Szprotawy i M ikołaj 
Skłodowski z parafii pw. Matki 
Bożej Różańcowej z Ostrowa Wiel
kopolskiego.

Procesjonalne wejście B isku
pów i duchow ieństwa do ko
ścioła poprzedzała orkiestra. 
W drzw iach św iątyni nastąpiło 
kanoniczne pow itanie Gości

przez Proboszcza parafii, a na
stępnie przez Panią Prezes 
Rady Parafialnej Helenę Kar
czewską. W pow itaniu Pani Pre
zes podkreśliła, że uroczy
stość parafialna jest dodatko
wo ubogacona faktem, że obaj 
Księża B iskupi obchodzą w tym 
roku 40-lecie kapłaństwa i 15- 
-lecie  sakry biskupiej. Po w ej
ściu nastąpiło poświęcenie przez 
Bpa Z. Koralewskiego elementu 
ołtarza głównego, a następnie — 
po pow itaniu wszystkich zebra
nych w kościele przez Księdza 
Proboszcza — została odpraw io
na Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem  Księdza Bisku
pa O rdynariusza Diecezji, k tó 
ry również w yg łos ił S łowo Bo
że.

Po zakończeniu litu rg ii na
stąpiły niezwykle miłe i prze
pojone życzliw ością chwile. De
legacja parafian pod przewod
nictwem Pani Prezes podzię
kowała swemu Proboszczowi za 
m ijające 25 lat wspólnej mod

litw y i pracy. A było za co 
dziękować. Parafia szczeciń
ska to społeczność żyjąca Ko
ściołem  i Jego sprawami, roz
modlona, dzięki autentycznej 
w ierze swego proboszcza, od
dana sprawom codziennego by
tu parafii. G rono ludzi o w ie l
kim sercu zgrom adzone w okó ł 
Księdza Infułata dba o każ
dy szczegół wystro ju św iąty
ni, dzięki czemu kośc ió ł w 
Szczecinie błyszczy blaskiem 
m inionych w ieków i jest przy
kładem mądrego zarządzania. 
M iło nam, że Ksiądz Infu łat 
otrzym ał nagrodę M inistra Kul
tu ry  i Sztuki za opiekę nad 
zarządzanym przez siebie za
bytkiem . Również Księży Bi
skupów, Jub ila tów  spotkała m i
ła niespodzianka. Delegacja pa
rafii wraz z proboszczem 
przekazała każdemu z Bisku
pów pam iątkowy kie lich mszal
ny, życząc swoim  Arcypaste- 
rzom, by dalsze lata b isku
piego trudu były owocnym 
zasiewem na glebie ludzkich



serc i przyniosły ob fity  
plon.

Wszystkim Jubilatom  obecni 
duchowni również złożyli ser
deczne życzenia. Zosta ł od
czytany list, jaki w związku 
z jubileuszem  Księdza Infu
łata, k tóry jednocześnie peł
ni funkcję Sekretarza Rady 
Synodalnej Kościoła Polsko- 
katolickiego, przesłał Biskup 
W ikto r W ysoczański — Zw ierz
chn ik Kościoła Polskokatolic- 
kiego. W piśmie Ksiądz Biskup 
Zw ierzchnik podkreślił, że w

pełni w idzi i docenia gorliw ą pra
cę duszpasterską Księdza In fu
łata i d latego w tym dniu sercem 
i m odlitwą jest razem z nim.

Po zakończonych uroczystoś
ciach o charakterze re lig ijnym  i 
podziękowaniach ze strony wszyst
kich Jubilatów, nastąpiło spotkanie 
uczestników uroczystości z ducho
wieństwem na wspólnym obiedzie.

Atm osferę uroczystości przed
stawiają załączone fotogram y.

Ks. Mikołaj Skłodowski

Modlitwa
najcichsza
Ty jesteś siewna,

Tyś jest różańcowa, 
Ty polem szumisz,

rankiem po rosie chodzisz —  

Ty jesteś Panna polna,
Ty jesteś łąkowa —  

Gwiazdo zaranna!
Przewodniczko łodzi!

Tobie przydrożne kapliczki
stroją dziewczyny, 

Tobie śpiew wieczorny
rodzi łąka.

Gałązko ciszy ugornej,
Pąku wierzbiny —

drżąca słońcem
na wietrze silnym.

Ty jesteś, z obrazów 
Madonno,

najpiękniejsza Panna, 
Ty jesteś kwietna,

Ty jesteś przedziwna, 
pod zmierzch wieczorna 
jesteś,

a rankiem zaranna, 
Ty jesteś wzniosła,

jak Góra Oliwna (...)

Komunia święta wiernych

Księża Biskupi z ofiarowanymi kielichami jubileuszowymi

Tyś jest najświętsza
i Ty jesteś dobra, 

Ty jesteś polska —

a Tyś jest królewska.

Szczęśliwy, kto jak lepszą 
część

Ciebie obrał,
Domie złoty!

Sierocych ros Bramo 
niebieska!

Józef A. Frasik (* 1910)



Z życia naszych parafii

Uroczystość parafialna w Żółkiewce
W niedzielę 29.07. polskokatolic- 

ka parafia pw. św. Jakuba w Żół
kiewce przeżywała swoje święto. 
Na zaproszenie ks. Krzysztofa Gro
szaka do Żółkiewki przybyli: ks. 
dziek. Jacenty Sołtys, ks. dziek. 
Henryk Marciniak, ks. dr Mieczy
sław Piątek, ks. Jerzy Bajorek, 
ks. Krzysztof Fudala, ks. Andrzej 
Gontarek.

W samo południe, poprzedzona spo
wiedzią świętą, rozpoczęła się 
liturgia Mszy Świętej. Wypełnio
na po brzegi świątynia rozbrzmie
wała ufną modlitwą zanoszoną w 
intencji parafii i parafian.

Wszyscy razem prosiliśmy Bo
ga Ojca Wszechmogącego o dar 
wiary, na miarę patrona para
fii — św. Jakuba. To do niego 
Jezus Chrystus rzekł: Kielich mój 
pić będziecie i chrztem, którym 
Ja chrzczę, ochrzczeni będziecie, 
to św. Jakub był świadkiem wie
lu ważnych wydarzeń z życia nasze
go Zbawiciela — m.in. Przemienie
nia, trwogi i konania w Getsemani.

Apostoł Jakub zrozumiał, że trze
ba się w Jezusa zapatrzeć i naśla
dować Go, aż do oddania życia. 
To on, jako pierwszy z Apostołów, 
poniósł męczeńską śmierć za wia
rę i przywiązanie do Jezusa — stał 
się pierwszym, który pił z kieli
cha, o którym mówił Chrystus.

Ta niedzielna Msza Święta w wi
dzialny sposób pokazała, że Pan 
Bóg błogosławi parafii w Żółkiew
ce. Ks. proboszcz Krzysztof Gro
szak, udzielając sakramentu chrztu 
świętego, wprowadził do rodziny 
parafii i całego Kościoła Polskoka- 
tolickiego małą Karolinę Matyjaszek.

Nic tak nie napełnia kapłańskie
go serca radością, nadzieją i siłą 
do wytężonej pracy dla dobra para
fii i Kościoła, jak właśnie widok 
małego dziecka przyniesionego do 
Ołtarza Chrystusowego; jak świado

ma prośba rodziców o przyjęcie ich 
potomka do rodziny parafialnej, 
kościelnej — do rodziny dzieci Bo
żych.

Ks. Andrzej Gontarek

AKTUALNOŚCI

Spoczął na Wawelu
Po 119 latach od śmierci na francuskiej ziemi Cy

prian Kamil Norwid — jeden z największych poe
tów i myślicieli Europy — powrócił symbolicznie 
do Ojczyzny. Urna z ziemią zebraną ze zbiorowej 
mogiły, w której został pochowany na podparyskim 
cmentarzu Montmorency, spoczęła wczoraj w Krako
wie, w krypcie wieszczów katedry wawelskiej, obok 
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

Powrotowi Poety z  emigracyjnej tułaczki towarzy
szył głęboki dźwięk dzwonu Zygmunta, który odzy
wa się tylko w chwilach dla Polski i Kościoła wy
jątkowych.

Urna z ziemią zebraną ze zbiorowej mogiły, w której Norwid został 
pochowany na cmentarzu Montmorency, spoczęła na Wawelu



„Witaj Panie, Miłości Moja 
Oto masz moje serce...”

Tak rozpoczyna się pieśń autor
stwa ks. Bogdana Skowrońskie
go — proboszcza parafii polskoka- 
tolickiej w  Toruniu, który wydatnie 
tak dawno kasetę z pieśniami reli
gijnymi pt.: „Witaj Panie” , dedyko
wanej Bogu jako wotum wdzię
czności za łaski w jubileuszowym 
2000 roku.

Ks. Bogdan Skowroński pocho
dzi z Godziesz koło Kalisza. W Ka
liszu ukończył Państwowe Ogni
sko Muzyczne, a następnie Techni- 
kum Budowy Fortepianów i Pianin. 
Od wczesnego dzieciństwa miał 
zamiłowanie do śpiewu i muzyki. 
W rodzinnej parafii, akompaniując 
na gitarze i instrumentach klawi
szowych, prowadził scholę mło
dzieżową i aktywnie włączał się 
w życie kulturalno-oświatowe, za
chwycając śpiewem nie tylko 
rówieśników, ale również wier
nych, wśród których w później
szych latach pracował jako dusz
pasterz.

Przed dziesięcioma laty został 
skierowany do pracy w parafii 
Kościoła Polskokatolickiego w  To
runiu, gdzie reaktywował i rozwinął 
życie wspólnoty, pozyskując wielu 
ludzi gotowych zawsze bronić 
dobrego imienia naszego Kościoła. 
W parafii, liczącej obecnie ok. 400 
wiernych, ks. Bogdan prowadzi 
grupę uzdolnionych muzycznie 
dzieci, które wystąpiły w tym roku 
m.in. na ekumenicznym festiwalu 
„Credo in Unum Deum” w Warsza

AKTUALNOŚCI

Moskwa w słońcu
W dniach 1 i 2 września br. w 

stolicy Rosji świętowano Dni Mo
skwy. Zawsze, kiedy miasto świę
tuje albo odbywają się w nim 
ważne zawody sportowe, flotylla 
samolotów wojskowych rozpyla 
nad nadciągającymi chmurami spe
cjalny granulat zawierający chlo
rek srebra. Preparat sprawia, że z 
chmur natychmiast spada ulewny 
deszcz, zanim jeszcze dotrą one do 
Moskwy. Dlatego, gdy w świąte

czne dni mieszkańcy Moskwy cie
szą ze z dobrej pogody, w okoli
cach stolicy leje.

Zmarł dr Christian 
Barnard — ten, 
który pierwszy 
przeszczepił 
serce

Pionier transplantacji serca Chri
stian Barnard, południowoafrykań

ski kardiochirurg, zmarł na Cyprze, 
gdzie przebywał na wakacjach. Miał 
78 lat. Prawdopodobnie przyczyną 
śmierci był atak serca.

Dokładnie 3 grudnia 1967 ro
ku — data ta weszła już do podręcz
ników medycyny— Barnard dokonał 
pierwszego na świecie zabiegu 
przeszczepu serca człowieka. 53- 
letni pacjent żył wówczas z prze
szczepionym sercem 18 dni, zanim 
umarł na zapalenie płuc. Nastęny 
pacjent żył z nowym sercem już 18 
miesięcy. Pacjentem dr. Barnarda, 
który żył najdłużej, był Dirk van 
Zyl —żyłon z implantowanym sercem 
przez 23 lata (zmarł na cukrzycę).

wie, otrzymując wyróżnienie i na
grodę zespołu „Ziarenko” . Nato
miast w ubiegłym roku wraz z ze
społem muzycznym na międzynaro
dowym festiwalu „Song of songs” 
w Toruniu, grupa ta otworzyła 
festiwal modlitwą i pieśnią. Nie 
należą również do rzadkości kon
certy ks. Bogdana w różnych para
fiach, do których jest często zapra
szany. Są to nie tylko parafie 
polskokatolickie, ale również para
fie Kościoła Rzymskokatolic
kiego, gdzie jest mile widzianym 
gościem. Wśród licznych suk
cesów wspomnieć można udział 
ks. Bogdana w koncercie „M i
krofon dla wszystkich” , orga
nizowanym przez I program 
Polskiego Radia w Warszawie, 
na którym otrzymał wyróżnie
nie i nagrodę publiczności.

Ks. mgr Bogdan Skowroński 
jest autorem tekstów wielu

p ie śn i, z k tó ry c h  n a jb a r
dziej znane to: „Witaj Panie”, „Otwie
ram mój świat” , „Pojednanie” , 
„Dziecięcy błąd” , „Słowa niekła
mane” , „Już zawsze będzie do
brze” , „Mój rodzinny dom” . Nie
które z nich można usłyszeć na 
wspomnianej kasecie „Witaj Pa
nie” (wydanej w 2000 r.), inne 
zaś znajdziemy na nowej kase
cie, która jest obecnie przygoto
wywana.

Osoby zainteresowane na
byciem kasety, a także pa
rafie, które chciałyby za
prosić ks. Bogdana z koncer
tem pieśni, prosimy o kontakt 
pod adresem:

Ks. Bogdan Skowroński 
ul. Gałczyńskiego 30/36 
87-100 Toruń 
tel. 0-609 428 423



Jubileusz 40-lecia Parafii 
Polskokatolickiej pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach
„ Tyle lat my Ci o Panie —  

Służbę wierną wypełniali 
Dla Ciebie wznieslimy świątynię 
Co nam skarbnicą się stała”.

Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem bpa Jerzego Szotmillera — 
Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej

W dniu 18 sierpnia br. odby
ły  się w Strzyżowicach uro
czystości 40-lecia powstania 
parafii. Ten w ielki jubileusz 
sta ł się okazją, by dziękować 
Bogu w T ró jcy  Jedynemu za 40 
lat wspólnej pracy i m odlitwy.

Parafia w Strzyżowicach zo
stała erygowana 15 sierpnia 1961 
roku przez śp. Biskupa prof. 
Maksym iliana Rodego. W maju 
1963 roku rozpoczęto budowę 
kościoła, a już we wrześniu tegoż 
roku odpraw iono pierwszą Mszę 
św. w dolnej części kościoła. 
Budowę zakończono w 1965 
roku. Świątynia powstała dzięki

w ie lkie j ofiarności i pracow itości 
wszystkich parafian.

Inspiratorem  wszelkich poczy
nań jest proboszcz parafii, ks. 
in fu ła t Eugeniusz Stelmach — 
W ikariusz Generalny Diecezji 
Krakowsko-Częstochowskiej, Dzie
kan Dekanatu Śląskiego. To 
w łaśnie on 40 lat temu stanął na 
czele tej w spó lnoty parafialnej 
i do dnia dzisiejszego prowa
dzi lud sobie powierzony, będąc 
z nim zawsze, na dobre i na złe.

Do tego w ie lk iego dnia parafia 
w Strzyżowicach przygotow y
wała się w iele miesięcy. W W iel
kim Poście parafia przeżywała

rekolekcje, które przeprowadził 
ks. mgr Adam Stelmach — pro
boszcz z Sosnowca. Z in ic ja tyw y 
Proboszcza Parafii i Rady Para
fialnej, dzięki w ielkiej ofiarności 
parafian położono nowe p łytk i 
wewnątrz całego kościoła, wyplan- 
towano i uporządkowano teren wo
kó ł kościoła, a także zainstalo
wano nowe reflektory, które pięk
nie oświetlają kośció ł w nocy.

O godz. 11.00 rozpoczęła się 
Msza św. koncelebrowana, któ
rej przew odniczył O rdynariusz 
Diecezji Krakowsko-Częstochow- 
skiej, Bp Jerzy Szotm iller. Wraz z 
Ks. Biskupem Mszę św. konce
lebrowali: ks. in fu ła t Kazimierz 
Fonfara, ks. in fu ła t Czesław Sie- 
petowski, ks. mgr Adam Stelmach 
oraz ks. m gr Tadeusz Budacz.

Na początku Mszy św. Ks. In fu
ła t pow ita ł zaproszonych gości, 
oraz delegacje z parafii w So
snowcu, Bolesławiu, Bukow
nie, Krzykawie, Częstochowie, 
Krakowie i Żarkach-Moczydle, 
które na ten dzień przybyły 
wraz ze swoim i duszpasterzami.

Ks. In fu ła t w ita ł i dziękował 
za obecność i m odlitw ę Księżom 
Infułatom , Dziekanom i Probosz
czom z Kościoła Polskokatolic- 
kiego na czele z J.E. Bp. Jerzym 
Szotm illerem.

Gorąco i serdecznie zostali 
pow itani Goście Ekumeniczni, 
k tórych reprezentowali przed
staw iciele Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w osobach: 
ks. prezesa Tadeusza Szurmana i 
ks. proboszcza Henryka Kurza
wy, oraz S tarokatolickiego Koś
cio ła  M ariaw itów  w osobie ks. 
proboszcza Tadeusza Ratajczyka.

Powitani zostali także przed
staw iciele w ładz gm innych, po-



wiatowych, ośw iatowych oraz 
służby zdrowia.

Słowa wdzięczności za obec
ność skierował również Ksiądz 
Infu ła t do O chotniczej Straży 
Pożarnej w Strzyżowicach, która 
przybyła z pocztem sztandarowym, 
oraz do Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Strzyżowie i z Krzykawy.

Kazanie podczas tej uroczy
stości w yg łos ił ks. proboszcz 
A ntoni Norman. Pokrótce przed
staw ił on zarys dziejów Parafii i 
uw ypuk lił znaczenie Ks. Infu ła
ta, służącego pomocą wszystkim  
ludziom, w  tym również i kapłanom 
szukającym pomocy. Podkreślił 
także, że 40 lat istnienia para- 
fii w Strzyżow icach to nie ty lko  
budowanie materialne, ale przede 
wszystkim budowanie kościoła ży
wego.

Po kazaniu ks. prezes Tadeusz 
Szurman przekazał pozdrow ie
nia od Synodu i Zw ierzchnika 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego, bpa Janusza Jaguckie- 
go, a także od Władz Diecezjal
nych i od bpa Rudolfa Pastuchy.

Ksiądz Prezes, pozdrawiając 
wszystkich zebranych, podkreślił 
zasługi Księdza Infułata jako czło
wieka otwartego i skromnego. Porów
nał też 40-letnie dzieje parafii 
w Strzyżowicach do wędrówki Na
rodu Izraelskiego, a Księdza Infu
łata do Jozuego, podkreślając, że 
tak jak Jozue, stojąc nad Jorda
nem po 40-letniej wędrówce 
Narodu W ybranego, tak też 
Ksiądz In fu ła t 40 lat temu w ypo
w iedzia ł słowa „Ja i mój dom 
służyć będziemy Panu” . Tej de
wizie Ksiądz Infu łat by ł i jest 
wciąż w ierny, podkreślając swoją 
postawą, że prawdziwy sługa Boży 
jest pokorny wobec każdego czło- 
w ieka i ma być wciąż w patrzony 
w krzyż Jezusa Chrystusa.

Słowa pozdrowienia przesłał 
również Przewodniczący Oddzia
łu Śląskiego Polskiej Rady Eku
menicznej ks. radca Jan Gross, 
życząc całej Parafii obfitego 
Bożego błogosław ieństwa na

cd. na str. 10

Komunia święta wiernych 

Życzenia od przedstawicieli władz powiatowych i gminnych

Delegacje Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżowie i Krzykawy



cd. ze str. 9

dziś i na ju tro . W yraził również 
uznanie i szacunek parafianom 
strzyżow ickim  za wytrwałość i 
w ierność tej drodze, którą obrali 
40 lat temu idąc ku Panu i Zba
w icie low i naszemu. Ksiądz Radca 
życzył również całej Parafii, by 
Chrystus, k tóry jest G łową Koś
cioła, b y ł zawsze z nimi, tak jak był 
z ich ojcami, którzy tę Parafię 
zakładali, kochali ją w doli i nie
doli, a także całym sercem jej 
służyli.

Parafia Strzyżow icka to parafia 
kapłańska. Z tej parafii w ciągu jej 
40 lat istn ienia zostało wyśw ięco
nych trzech kapłanów: śp. ks. 
m gr Jerzy Białas — d ługole tn i 
proboszcz w G rudkach i Krzyka- 
wie, syn Księdza Infułata, ks. mgr 
Adam Stelmach — proboszcz w 
Sosnowcu, oraz ks. m gr Grze
gorz M udzik — pracujący w Sta
nach Z jednoczonych. W parafii 
tej również w ielu kapłanów od
bywało praktyki duszpasterskie, 
ucząc się od Księdza Infułata 
pokornej służby wobec każdego 
człowieka, w ie lk ie j taktow ności i 
to lerancji.

Opieką duszpasterską Ksiądz 
Infu ła t otacza wszystkich para
fian, począwszy od dzieci, które 
katechizuje w szkole, przez m ło
dzież, na której mu tak bardzo 
zależy, a skończywszy na lu
dziach w podeszłym wieku, cho
rych, sam otnych i opuszczo
nych. Jako kapelan Szpitala 
Będzińskiego spieszy Ksiądz In
fu ła t z pom ocą wszystkim , którzy 
jej potrzebują, nie patrząc na 
wyznanie, czy pochodzenie. N ikt 
od niego nie w ychodzi bez 
pom ocy czy to materialnej, czy 
przede wszystkim  duchowej.

Po słowach pozdrowień, M od
litwę W iernych przeprowadził ks. 
proboszcz Adam Stelmach, który 
polecał opiece Dobrego Boga 
wszystkich zgrom adzonych, pa
rafię, prosząc o potrzebne łaski 
dla żyjących, oraz o w ieczne 
zbawienie dla tych, którzy przez 
40 lat tw orzy li parafię. M iłosier
dziu Bożemu po lecił ks. Adam

Kościół parafialny w Strzyżowicach

duszę śp. ks. proboszcza Jerzego 
Białasa.

Na końcu Mszy świętej prze
m ów ił J.E. Jerzy Szotm iller. Jako 
Pasterz Diecezji serdecznie dzię
kował wszystkim  parafianom za 
ich trud ku chwale Bożej. Pod
kreślał, że człow iek jest narzę
dziem w ręku Boga i powinien 
zawsze jak najlepiej służyć Bogu. 
Ksiądz Biskup O rdynariusz do- 
c e n ił także zasługi i duszpaster
ską pracę Księdza Infułata, mó
wiąc, że „trudno  znaleźć d rug ie 
go takiego służącego w inn icy 
Pańskiej” .

Pięknym prezentem Ksiądz 
Biskup Ordynariusz obdarzył 
Parafię w Strzyżowicach, podno
sząc jej św iątynię do godności 
Prokatedry Diecezji K rakowsko- 
-Częstochowskiej. Świątynia ta 
otrzym ała tę godność za zasługi 
Parafii w życiu Kościoła Polsko- 
kato lickiego, oraz ze względu na 
siedzibę W ikariusza Generalne
go Diecezji, a zarazem najbliż
szego w spółpracownika Księdza 
Biskupa.

W dowód wdzięczności, dla 
podkreślenia zasług Księdza In
fułata, Ksiądz Biskup w łożył na 
jego głowę fio le tow y biret, k tóry 
przysługuje W ikariuszom Gene
ralnym.

Słowa pozdrow ienia i podzię
kowania skierował również do

wszystkich zebranych, na ręce 
Księdza Infułata, ks. in fu ła t Ka
zim ierz Fonfara, proboszcz para- 
fii w Bolesławiu.

Ksiądz Biskup Ordynariusz 
udzie lił wszystkim  obecnym na 
dalsze lata twórczej pracy pa
sterskiego błogosławieństwa.

Po błogosławieństwie, za modlit
wę i obecność na tej doniosłej uro
czystości podziękował wszystkim 
gościom ks. proboszcz Adam Stel
mach, podkreślając, że nie mury 
świadczą o Kościele, ale ludzkie ser
ca oraz, że tak bardzo ważne są czy
ny, które świadczą o przynależnoś
ci do Chrystusa i Jego Kościoła.

Na zakończenie Uroczystości na 
ręce Księdza Infułata zostały złożo
ne kwiaty i życzenia przez przedsta- 
w ic ie li parafian, Radę Powiatu 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Przed- 
staw icie lka parafii z Krzykawy 
ofiarowała Księdzu Infułatowi wie- 
niec dożynkowy, dziękując za miłość 
i serce okazywane Krzykawie.

Po skończonych uroczystościach 
wszyscy zaproszeni goście zosta
li zaproszeni przez Księdza In fu
łata na poczęstunek do sali para
fia lnej. W m iłej i serdecznej 
atmosferze goście poznawali się,
wymieniając wspólne doświadcze
nia, dziękując Bogu i ludziom  za 
dar wspólnej modlitwy, gościnności 
i życzliwości.

Ks. mgr Tadeusz Budacz



Z życia naszych parafii

W parafii leszczyńskiej

W sobotę, 16 czerwca 2001 ro
ku w czasie Mszy Św., ks, dziekan 
dr Tadeusz Piątek udzie lił sakra
mentu Chrztu Świętego Tomaszowi 
Olejniczakowi, urodzonemu 25 ma
ja 2001 roku w Lesznie (patrz fo 
to). Rodzice ochrzczonego —  Beata 
i Zbigniew Olejniczakowie —  związa- 
li się przed trzema laty, 25 kw iet
nia 1998 roku, w naszej św iątyni 
sakramentalnym związkiem małżeń
skim.

Po Mszy św., 16 dzieci — dzięki 
sponsorom: Zarządowi Miasta Lesz-

Ks. dr Tadeusz Piątek, składając 
szczęśliwym rodzicom gratulacje, 
pow iedzia ł m.in.: „B yć może, że 
w przyszłości będzie on usług i
wał przy ołtarzu jako m inistrant,

foto: inż. Stefan Bręczewski

a nie jest wykluczone, że — jeżeli 
będzie taka wola Boża — zasili sze- 
regi kapłanów polskokato lickich” .

(A.Ch.)

Z okazji Dnia Dziecka, ks. d r  Ta- 
deusz Piątek odpraw ił Mszę Świę
tą w in tencji dzieci i m łodzieży. 
Składając najm łodszym parafia
nom życzenia, z okazji ich świę
ta, powiedział m. i n .: „  Wy  jesteście  
przyszłością Narodu i  przyszłoś
cią Kościoła. Nasza Ojczyzna 
nasz Kośció ł potrzebują ludzi 
m ądrych i roztropnych. M ądrości 
i roztropności trzeba się uczyć, 
bo czego się Jaś nie nauczy, tego 
Jan nie będzie wiedział. Zdobywaj
cie więc w szkole wiedzę, która  
będzie wam w życiu  potrzebna, 
ale nie zapominajcie o wiedzy zdo
bywanej w punkcie katechetycz
nym, która  was przybliża do B o
ga. (...). Życzę wam pogody du
cha i radosnego uśm iechu — nie 
ty lko  w dniu waszego święta, ale 
na każdy dzień ro ku ”.

na i Parafii Starokatolickiej pw. Świę
tego Jakuba w Koblenz — obdaro
wane zostały paczkami ze słodycza- 
mi (patrz foto). Paczki przygotowa

ły  wolontariuszki parafialne: p. He
lena Dziki i p. Maria Mazur.

Anna Chmielowska 
lektorka

W uroczystości chrzcielnej, obok 
chrzestnych, rodziców, krewnych, 
uczestniczyło również liczne gro
no parafian. Jest bowiem rzeczą 
oczywistą, że tak jak radują się 
z narodzonego dziecka rodzice, 
raduje się również społeczność pa
rafialna, której przybywa nowy 
członek.



Z życia naszych parafii

P arafia lubelska w dzień jej święta

Msza św. koncelebrowana: ks. dziekan Henryk Dąbrowski, 
ks. Krzysztof Groszak, ks. Andrzej Gontarek

Po raz pierwszy w trzecim tysiącleciu, w dniu 15 
sierpnia br. w uroczystość Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny polskokatolicka wspólnota z Lublina 
przeżywała dzień swego parafialnego święta. Pan Bóg 
pozwolił nam zgromadzić się w naszej świątyni, aby 
uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej, aby oddać 
cześć naszemu Stwórcy za dar Matki Bożej. Czcząc 
Maryję, czcimy samego Boga. Od początku naszego 
polskiego chrześcijaństwa, my — Polacy — otacza
liśmy szczególną chwałą Maryję. To Ona otaczała pła
szczem swej matczynej opieki jeszcze nieporadne, a e 
tak piękne polskie słowo. Właśnie pieśń ku Jej chwale 
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja... 
była naszym — polskim pierwszym hymnem 

Jej opiece poleca się nasza lubelska polskokato
licka parafia. Od 1937 roku istniejemy nieprzerwanie 
na mapie wyznaniowej Lublina. Za nami kolejny rok- 
czas dany przez Boga, czas budowania wizerunku 
chrześcijaństwa. Tak wiele jest powodów, aby Ojcu 
naszemu złożyć dziękczynienie (za zdrowie, pomyśl
nie przeprowadzone operacje, za zdane egzaminy, 
szczęśliwe rozwiązanie, za pierwsze słowo naszych 
dzieci, czy wnuków). Prosiliśmy także o błogosła
wieństwo dla parafii na kolejny — 65 rok jej istnie-

W naszej uroczystości wzięli udział: ks. dziek. Hen
ryk Dąbrowski, który przybył wraz z grupą swoich 
parafian z parafii katedralnej z Warszawy, ks. dziek. Ja
centy Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. Krzysztof 
Groszak z Żółkiewki, ks. Ryszard Walczyński z Cheł
ma ks. Janusz Kucharski z Horodła, ks. senior Jan 
Wąsik, ks. Waldemar Telejko, klerycy Wyższego 
Seminarium Duchownego naszego Kościoła oraz 
ks. Andrzej Łoś z Kościoła Prawosławnego.

Od 16 lat w naszej świątyni gromadzą się także ci, 
którzy swoim życiem świadczą o wrażliwości ludzkich

serc W  1986 roku po raz pierwszy Kapituła Wyróżnie
nia "Serce dla serc” wręczyła okolicznościowe medale 
tym którzy okazali się w swym postępowaniu ludźmi o 
wrażliwych sercach. To wyróżnienie „Serce dla serc" 
zrodziło się z inicjatywy śp. ks. inf. Bogusława Wołyn- 
skiego. Rodzina wyróżnionych medalem „Serce dla 
serc” powiększyła się w tym roku o 14 nowych człon
ków i liczy już 263 osoby i instytucje z Polski i ze 
świata To właśnie Oni są widzialnym żywym przykła
dem serc bijących dla drugiego człowieka. Również za 
Was, za Wasze serca, składamy Bogu nasze dziękczy-

nienie. ks. Andrzej Gontarek

Nadanie po raz XVI 
Wyróżnienia „Serce dla serc”

I. W dziedzinie ekumenizmu
Joseph Malovany (Nowy Jork — USA)
Najsłynniejszy na świecie kantor. J e g o  miejscem 
"pr a c y "  jest największe w USA F ith Avenue Synagogue 

w Nowym Jorku. Rozsławia imię Pana swoim śpie
wem. Zwolennik ekumenii i dialogu religii.

Bogusław Pawłowski (Lublin)
Wykładowca na Wydz. Polito logii UMCS i Wyższej 
Szkole Dziennikarskiej w Lublinie. Prowadzi wykłady 
i ćwiczenia z przedm iotu  religie i związki wyznaniowe.

I I .  W dziedzinie służby dzieciom
Jolanta Kwaśniewska (Warszawa)
Od wielu lat działa dla dobra dzieci. Jej d z ia ła n ia  jako 
żonv Prezydenta RP nie ograniczają się tylko do 
zdawkowych słów, lecz z całej duszy organizuje 
pomoc dla dzieci -  i to nie tylko skupionych w do
mach dziecka i sierocińcach. Działania te są komple- 
ksowe i dzięki nim załatwiane są sprawy ogółu dzieci 
z rodzin polskich. Organizacje, którym patronuje, 
spełniają swą doniosłą rolę w życiu dzieci i ich rodzin 
najczęściej wtedy, gdy instytucje i urzędy do tego 
powołane nie spełniają swych powinności lub mają 
ograniczone możliwości.

Ewa Dados (Lublin)
Od wielu lat działa dla dobra dzieci i ich rodzin.  
Wymyślona i od wielu lat prowadzona akcja „Pom óż 
dzieciom przetrwać zimę” ogarnia coraz szersze kręgi
i dawno przekroczyła granice Lublina i regionu. Mobi
lizuje ludzi dobrego serca do wsparcia dzieci upośle
dzonych lub z rodzin ubogich czy wielodzietnych.

Ziemowit Barański (Lublin)
Kapitan żeglugi wielkiej jachtowej, wychował wie
le pokoleń żeglarskiej młodzieży. Jako żeglarz opły-



nął cały świat, sławiąc imię polskiego żegla
rza.

III. W dziedzinie ratowania życia
Amar Bhachu (Chicago — USA)
Jako adwokat występuje w obronie osoby skazanej na 
śmierć, wobec której dopuszczono się naruszenia je j 
podstawowego prawa, prawa do obrony i  sprawiedli
wego procesu.

Ks. Arkadiusz Nowak (Warszawa)
Od wielu lat pomaga chorym na AIDS i zarażonym  
wirusem HIV. Działania te, to nie tylko bezpośrednia 
pomoc, to przede wszystkim walka o ich godne i równo
prawne życie w społeczeństwie. Walczy o ich życie, tak 
jak walczy o życie Grzegorza Madaje skazanego na 
śmierć przez sąd Stanów Zjednoczonych z narusze
niem jego praw i bez sprawiedliwego procesu.

IV. W dziedzinie pracy społecznej 
Dr Leszek Maria Rouppert (Lublin)
Od wielu lat działa dla dobra dzieci i młodzieży oraz 
ich rodzin. Organizuje pomoc, zajęcia sportowo- 
rekreacyjne i wychowawcze dla młodzieży trudnej
i  zagubionej. Wspiera działania innych organizacji
i instytucji działających na ich rzecz.

Zofia i Wiesław Trumińscy (Lublin)

Od wielu lat organizują wieczory Wigilijne i pomoc dla 
ludzi ubogich i bezdomnych. Stanowią dla nich  
rodzinę w najważniejsze dni w roku, kiedy każdy z nas 
przebywa wraz z rodziną i potrzebuje je j ciepła i zro
zumienia.

Maria Drygałowa (Lublin)

Założycielka Hospicjum dla nieuleczalnie chorych, 
gdzie znajdują pomoc medyczną i  psychiczne ukoje
nie.

V. W dziedzinie kultury i sztuki 
Wojciech Białasiewicz (Chicago — USA)

Redaktor Naczelny „Dziennika Związkowego”, 
najstarszej gazety Polonii amerykańskiej, w któ
rej przekazuje najistotniejsze dla Polski i Pola
ków wartości, zarówno te codzienne, jak  i  te, któ
re mają wielkie znaczenie dla h istorii i kultury  
polskiej.

Zespół Pieśni i Tańca MAZOWSZE (Karolin)

50 lat propagowania dorobku kultury polskiej na sce
nach całego świata.

VI. W dziedzinie rozsławiania imienia Polski
Konstanty — Corky Siemaszko III (Nowy Jo rk  —  USA)
Redaktor Daily News w Nowym Jorku, propagator 
najwyższych wartości kultury i h istorii Polski.

Prof. dr hab. Henryk Zins (Lublin)

Naukowiec, historyk, znawca historii Polski, An- 
g li i Afryki. Wykładowca na UMCS i  Wyższej Szko
le Dziennikarstwa w Lublinie. Wybitny propagator 
historii i ku ltury polskiej na świecie.

Zespół „Mazowsze” odbiera wyróżnienie

Wyróżnieni Medalem „Serce dla serc” w 2001 r. 

Wierni tłumnie przybyli na uroczystość parafialną



Z zagadnień psychologii

Kryzysy w małżeństwie
mądrości, rozumienia życia, chęci niesienia wzajemnej pomo- 
cy i — co najważniejsze — prawdziwości uczuć.

się od roli rodziców. Nie każde

Trzeba jednak zdawać so
bie sprawę z tego, że każde mał
żeństwo — i to  bardzo szczęśli- 
we, i to  ciągle narzekające — 
przechodzi z czasem kryzys. Psy
chologow ie i socjo logow ie tw ie r
dzą, iż tych kryzysów może być 
aż sześć. Pojawiają się one w 
różnych okresach życia. Kryzys 
jest z jednej strony dużym za
grożeniem dla małżeństwa, z 
drugie j zaś strony — stwarza 
m ożliwości ukształtowania sto
sunków wzajem nych o wyższym 
stopniu złożoności. Przezwy
ciężenie kryzysu przynosi mał
żonkom satysfakcję, poczucie 
pewności siebie i wzrostu wza
jemnego zaufania.

Pierwszy kryzys pojawia się 
jeszcze przed zawarciem związku 
małżeńskiego, kiedy to mężczyzna 
i kobieta b iorą pod uwagę ewen
tualność wspólnego życia. Potrze
ba całkow ite j akceptacji ze stro
ny partnera rodzi pewne wahania 
niepewność i niepowodzenia.

Wraz z przyjściem na świat pier
wszego dziecka pojawia się drugi 
kryzys. Maleństwo może bowiem 
łączyć rodziców, a może ich dzie
lić. Role małżonków bardzo różnią

rodziców  jest odpow iednio do j
rzałe (nie ty lko  w iekow o) do peł
nienia tych odpow iedzia lnych ról 
rodzicielskich. Małżonkowie muszą 
przystosować się do potrzeb i 
oczekiwań dziecka, a także do sie
bie wzajem nie — już w nowych ro
lach. Oczekiwania współmałżonka
i dziecka znacznie się od siebie 
różnią i trudno im sprostać, to 
też powstaje w tedy w iele prob le
mów.

Bywa i tak, że po w ielu latach 
małżeństwa dzieci, niestety, nie 
pojawiły się na świecie. Wyobraże- 
nia i oczekiwania wobec małżeń
stwa nie pokrywają się z rzeczywi
stością. M ałżonkow ie czują się 
zawiedzeni i nieszczęśliwi. W i
ną obarczają partnera i trudno 
im znaleźć własne miejsce w nie
spełn ionych nadziejach małżeń
stwa. Kryzys ten może trwać w ie- 
le lat, jeśli partnerzy nie po

tra fią  sprostać realistycznym  w y
mogom, jakie niesie ze sobą ży
cie.

Czwarty kryzys dotyczy mał
żeństw tzw. zasiedziałych, a w ięc 
dojrzałych, które osiągnęły swój 
wysoki poziom stabilizacji i trw a
łości. Małżonkowie poznali się 
dobrze i zaakceptowali swoją 
indyw idualność, s ą  już w średnim 
wieku, dzieci się już coraz bardziej 
uniezależniają, a niektóre nawet 
zakładają swoje własne rodziny. 
Jest to okres, w którym tzw. „zdro
we małżeństwa” doświadczają wza
jem nej m iłości i szacunku. W tym 
stadium partnerzy stają się mniej 
zapatrzeni w siebie, a bardziej 
skłonni do dawania czegoś swo
jemu partnerowi. Wzajemne ocze
kiwania m ałżonków stają się bar
dziej realistyczne. Zagrożenie dla 
trwałości małżeństwa przychodzi 
wówczas z zewnątrz i ma swoje 
źródło  w zdradach małżeńskich,

trudnościach ekonomicznych, pro
blemach ze wzrastającą w tym cza
s i e  niezależnością dzieci, w choro
bach. Łatwo wówczas o zniechęce
nie i stresy.

Piąty kryzys dotyczy tzw. puste
go gniazda, kiedy to dzieci już 
dorosłe — „w yfrunę ły” z domu. 
G łównym  zagrożeniem dla mał
żeństwa jest rosnące poczucie 
pustki i braku sensu życia. O d
czucie to jest szczególnie s il
ne u kobiet nie pracujących za
wodowo. Małżonkowie w idzą się 
w tedy w zupełnie innym świetle, 
dążą w ięc do stworzenia nowych 
ról potw ierdzających, że są na
dal potrzebni i wartościow i. 
Okres ten, jakże trudny dla 
małżeństwa, zw iązany jest tak
że ze zmianami b io log icznym i 
i emocjonalnym i okresu klimakte- 
rium  (i to  zarówno u kobiet jak 
i u mężczyzn). Zauważono niepro
porcjonaln ie  dużą liczbę rozwo
dów w łaśnie w tym okresie. Jedy
nym ratunkiem  dla małżeństwa 
będącego na  takim  właśnie etapie 
życia jest zastąpienie dawnej odpo
w iedzialności wzajemnym uczu
ciem, wyrozum iałością i własną 
tożsamością.

Został nam do omówienia jeszcze 
eden, już ostatni, szósty kryzys. 
Dotyczy on schyłku małżeństwa. 
Ostatnie lata wspólnego życia 
mogą być dla małżonków bardzo 
satysfakcjonujące, jeśli pary potra
fiły stworzyć sobie odpowiedni do
tego grunt. Wówczas małżonkowie 
w pełni akceptują swoje potrzeby 
i czują się wobec siebie zobow ią
zani. Natom iast jeśli życie takiej 
pary opiera się ty lko  na wzaje
mnych pretensjach, krytyce, na 
braku zrozum ienia potrzeb part
nera, może to doprowadzić do roz
padu małżeństwa.



Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Wokół „Quo vadis”
Wystawa dotycząca w ybitne

go dzieła Henryka Sienkiewicza 
adresowana jest do wszystkich, 
którzy chcie liby  porównać praw
dę o Rzymie sprzed blisko dwóch 
tysięcy lat z pisarską wersją 
S ienkiew icza i film ow ą — Kawa
lerowicza. Można tu do
dać i malarza Henryka Sie
m iradzkiego, którego dzie
ła zainspirowały S ienkie
wicza.

Na wystawie zaprezento
wano dwie epoki: czasy pano
wania rzymskiego cezara 
oraz dekadę zamykającą 
XIX stulecie, kiedy to 
Siemiradzki, Sienkiewicz, 
Styka byli u szczytu sła
wy. Ich wizje ukształ
towały na dziesięciole
cia zbiorowe wyobrażenia
o kulturze i cyw ilizacji 
późnego antyku. Prezenta
cja w muzeum to potw ier
dza. Koryguje ty lko  rodo
wód Ligii i Ursusa, wed
ług Sienkiewicza pra-Pola- 
ków, natom iast w myśl w spół
czesnej nauki — reprezentantów 
plemion germańskich, zamieszku
jących dorzecza O dry i Warty. 
Kontakty tych ludów z Ita
lią Nerona uw idocznione zo
stały poprzez przedm ioty zna
lezione w grobowcach. Z tere

nów W łoch im portowali naczynia 
srebrne, brązowe i szklane, 
biżuterię, obiekty zbytku, 
natom iast towarem wymiennym 
często bywał bursztyn. W tym 
samym bowiem czasie stan
dard życia w Imperium  Rzym-

Koloseum, amfiteatr rzymski, zbudowany przez cesa
rzy Wespazjana (9-79), i Tytusa (40-81); zginęło w nim 
męczęńską śmiercią wielu pierwszych chrześcijan

skim był n ieporów nanie wyż
szy.

A utorzy warszawskiej prezen
tacji zaaranżowali na jednym 
z podestów w ytw orny perystyl 
(reprezentacyjne i recepcyjne 
pomieszczenie w środku domu)

z fontanną, dekoracyjnym i drzew
kami, rzeźbami i freskami. Z Mu- 
zezum w Pompejach w ypożyczo
no cenne, po raz pierwszy po
kazywane w Polsce, ob iekty po
chodzące w większości z I w. 
n.e.

Henryk Siem iradzki, czołowy 
polski akademik, przedstawiał 
na swych płótnach obrazy roz
pusty i krwawego terroru pod 
berłem Nerona. O lbrzym i obraz 
tego malarza, zatytu łowany 

„D irce chrześcijańska” z 
1887 r., sta ł się w izytówką 
ekspozycji. Dzieło przed
stawia scenę śm ierci pię
knej chrześcijanki, ofiary 
okrutnych igrzysk, których 
przebieg śledzi imperator. 
Dla XIX-wiecznej polskiej 
w idowni postać Nerona sym
bolizowała cara Rosji, na
tom iast udręczona dziew i
ca pozostawała person ifi
kacją Polski. Podobne prze
słanie zawarte jest w losach 
S ienkiew iczowskie j Ligii, bo
haterki „Q uo vadis” . Jak 
przed ponad stu laty w yo
brażano sobie tę piękną 
dziewczynę, można zorien
tować się na podstawie ilus
trac ji do w yróżnionej Nob
lem powieści. Jedno z 

pierwszych wydań „Q uo vadis” 
zdobią ryc iny Jana Styki — tego, 
który — jak głosi anegdota — ma
lował Matkę Boską klęcząc.

Wystawa w warszawskim Mu
zeum Narodowym będzie czyn
na do 18 października.

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI
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Znaczki z ’Quo Vadis” — filmowe inspiracje
Taki znaczek jest jednym 

z sześciu, które poświęcone 
są film ow ej adaptacji powieś
ci „Q uo vadis” . Znacz
ki em itowane są w blocz
kach, jeżeli będą cie
szyły się dużą popu
larnością, Poczta Pol
ska jeszcze je  dodru
kuje. Oprócz znaczków 
mają być wyem itowa
ne karty te lefonicz
ne ze scenami z f i l
mu. Poczta zastana

wia się nad wydaniem znaczków po
święconych h istorii polskiej kine
matografii.
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I Czyżby przyszły 
towarzysz 
człowieka?

Oto robot mający postać człowie
ka. Opracowany został w Japonii
i przedstawiony przez Japan Science 
and Technology Corporation. Jest 
on nową generacją tego rodzaju urzą
dzeń. Ma nie tylko ludzki kształt, ale 
cechuje się pewną inteligencją. Wed
ług ekspertów, interaktywne roboty 
reagujące na polecenia, rozmawiają

ce itp., mogą stać się towarzyszami 
ludzi około roku 2050. Jak dotych
czas, tysiące wykorzystywanych 
w przemyśle robotów, to w istocie 
sprawne automaty, a nie „myślące” 
roboty znane na razie z literatury 
science fiction.

Chudnij powoli
— Zjedz przed wyjściem z domu 

śniadanie. Głodu nie oszukasz i 
skończy się to na podjadaniu chip
sów lub batoników.

— Jeśli lubisz i nie masz podwyż
szonego cholesterolu, jedz jajka na 
twardo (zapychają żołądek) lub 
niskokaloryczną jajecznicę (jedno 
jajko, dwa białka, łyżka wody) usma
żoną bez tłuszczu.

— Pieczywo ograniczamy. Nale
ży koniecznie zastąpić pszenne bu
łeczki pieczywem razowym lub graha
mem.

— Masło ma tyle samo kalorii co 
margaryna, toteż nic nie daje zastę
powanie masła margaryną, należy po

prostu nieco zmniejszyć spożywanie 
masła.

— Kiedy poczujesz wilczy głód, wy
pij szklankę soku pomidorowego lub 
warzywnego (tylko 40 kcal.)

Pomóż
swoim oczom

•  Obrzękniętym oczom przynie
sie ulgę ciepły okład z rumianku, 
esencji herbacianej lub trzyprocen
towego kwasu bornego.

•  Na podpuchnięte oczy pomoże 
napar z  z ió ł liś c i żywokostu, kwiatu 
rumianku, liścia podbiału i ziela 
skrzypu.

•  Rano przyniosą ulgę okłady 
z plasterków surowego ogórka lub 
z plasterków surowego ziemniaka.

•  Przemęczonym oczom pomogą 
kompresy z nasienia kopru wło
skiego, świetlika, chabru, rumianku, 
liścia podbiału, kwiatu czarnego bzu, 
ziela piołunu.

Chodźmy 
na spacer

Spacer jest sportem, który nie wy
maga stadionu. Jest  to recepta bez 
leku, środek odchudzający, jakiego 
nie sprzedają w sklepie. Uspokaja 
bez tabletek, daje terapię bez 
psychoanalizy, jest prawdziwym 
zdrojem młodości. Spacer jest urlo
pem nie kosztującym ani grosza.

KULINARIA

Fasolka szparagowa 
na dwa sposoby:

Fasolka smażona z czosnkiem

Pokrojoną na kawałki długości 
6 cm fasolkę należy podsmażyć z

posiekanym drobno czosnkiem i 
oliwą na patelni. Smażyć, aż fasolka 
ściemnieje, dodać do niej bułkę, 
doprawić solą, pieprzem. Wymie
szać. Podawać od razu.

Fasolka na zimno

Po ugotowaniu należy przelać 
fasolkę na sicie zimną wodą i odce- 
dzić. Podawać z musztardowym 
winegret, z pomidorami, z o li
wą, ziołami, z majonezem, musz
tardą i jajkami na twardo, jako 
dodatek do sałatki ziemniacza
nej.

Najłatwiejsza 
szarlotka
Produkty

30 dkg mąki, 15 dkg margary
ny, cukier waniliowy, 2 łyżki śmie
tany, pó ł łyżeczki proszku do pie
czenia, 12 jabłek (najlepiej rene
ta), łyżka smażonej siekanej skór
k i pomarańczowej, tarta bułka, cu
kier.

Wykonanie

Z wymienionych składników za
gnieść kruche ciasto. Tortowni- 
cę wysmarować margaryną i posy
pać tartą bułką. Wyłożyć ciastem, 
wstawić do lodówki. Jabłka ze
trzeć na grubej tarce, dodać 
skórkę pomarańczową, wymieszać. 
Ciasto w tortownicy ponakłu- 
wać widelcem i położyć na wierzch 
jabłka. Piec w nagrzanym piekar
niku, na ostrym ogniu ok. 25 mi
nut (aż brzegi ciasta zaczną 
się rumienić). Wówczas posypać 
jabłka cukrem i wstawić na 2 mi
nuty do piekarnika.

Złote myśli

Mądrym jest ten, kto ty lko  połow icznie w ierzy temu, 
co słyszy. Jeszcze mądrzejszy jest ten, kto ma rozeznanie, która 
połowa jest słuszna.

*

Wiedza je s t dz is ia j w  takim  stanie, że na całe lata naprzód  
m oże p rzew idz ieć  zaćm ien ie  S łońca, ale p o g o d y  w  n iedz ie lę  to  
n ie  p rzew idzi.


