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R O ZW AŻANIA  B IBLIJNE

Miłosierdzie Boże
Onego czasu: Zbliżali się do 

Jezusa celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. A faryzeusze i uczeni 
szemrali, mówiąc: Ten przyjmuje 
grzeszników i jada z nimi.

Opowiedział im wtedy następu
jącą przypowieść: Któż z was, gdy 
ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie zostawia dziewięćdziesięciu dzie
więciu na pustyni i nie idzie za 
zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 
znajdzie, bierze z radością na ra
miona i wraca do domu; sprasza przy
jac ió ł i sąsiadów i mówi im: Ciesz
cie się ze mną, bo znalazłem owcę, 
która mi zginęła. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie radość 
z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 
dziewięciu sprawiedliwych, którzy 
nie potrzebują nawrócenia.

Albo, jeśli jakaś kobieta, mając 
dziesięć drachm, zgubi jedną dra
chmę, czyż nie zapala światła, nie 
wymiata domu i nie szuka staran
nie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, 
sprasza przyjaciółki i sąsiadki, i mó
wi: Cieszcie się ze mną, bom zna
lazła drachmę, którą zgubiłam.

Tak samo, powiadam wam, ra
dość powstaje u aniołów Bożych 
z jednego grzesznika, który się 
nawraca. (Łk 15, 1-10).

Św. Łukasz ukazuje nam wielką 
troskę Boga o grzeszników. Ten 
fragment ewangelii można bez 
przesady, nazwać wspaniałym hym
nem na cześć miłosierdzia Bożego.
I słusznie. Pasterz bowiem, pozo
stawiający na pastwisku dziewięć
dziesiąt dziewięć owiec i szukający 
ten jednej zaginionej, będzie na 
zawsze symbolem przywodzącym na 
pamięć nieprzebrane miłosierdzie 
Boże. O tym miłosierdziu wypowie
dział Psalmista pełne głębokiej tre
ści słowa: Miłosierdzie Jego jest 
ponad wszystkimi Jego dziełami 
(Ps 145, 9). Miłosierdzie to ma dla 
nas tym większe znaczenie, że chroni 
nas od ostatecznej zguby. Bowiem 
przeciwnik wasz, diabeł, chodzi 
wokoło jak lew ryczący, szukając ko
go by pochłonął (I P 5, 8).

Myślą przewodnią obu zacyto
wanych przypowieści jest właśnie 
miłosierdzie Boże, które nie tylko 
szuka grzeszników, ale wspania
łomyślnie daruje im wszystkie 
grzechy i upadki. Miało to być dla 
faryzeuszów i uczonych żydow
skich przypomnieniem, że i celnicy 
są dziećmi Bożymi i nie wolno ich 
potępiać. Bóg nie potępia grzesz
ników, ale cieszy się z ich poku
ty i nawrócenia. Nie skąpi im

też pomocy. Dowodem miłosierdzia 
Bożego jest krzyż Chrystusa oraz 
Eucharystia i Sakrament Pokuty.

Przejawem miłosierdzia Bożego 
jest krzyż. Na nim bowiem doko
nało się dzieło odkupienia ludz
kości, które jest najdobitniejszym 
tego dowodem. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne. Albowiem Bóg 
nie posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony 
(J 3, 16-17). Ale krzyż przypomina 
nam nie tylko miłosierdzie Ojca 
niebieskiego; jest również dowo
dem miłosierdzia Syna Bożego. Na 
drzewie krzyża spełniło się bowiem 
proroctwo, mówiące: On nasze cho
roby nosił, nasze cierpienia wziął 
na siebie... On zraniony jest za wy
stępki nasze, starty za winy nasze... 
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy 
z nas na własną drogę zboczył, a Pan 
Jego dotknął karą za winę nas wszyst
kich Zwraca na to uwagę Apostoł 
Piotr, pisząc: On sam, w swoim  
ciele poniósł nasze grzechy na drze
wo, abyśmy przestali być uczestnika
mi grzechów, a żyli dla sprawiedliwo
ści (1 P 2, 24). Tę prawdę przypomi
na również św. Paweł, gdy pisze: 
Chrystus Jezus... wydał siebie sa
mego na okup za wszystkich jako świa
dectwo we właściwym czasie (1 Tm 
2 , 6).

Przejawem miłosierdzia Bożego 
jest Eucharystia, w której ukrył się 
Chrystus pod postaciami chleba 
i wina, by karmić dusze ludzkie 
i umacniać je na drodze do wie
czności. On sam nas o tym pou
czył. W wieczór wielkoczwart- 
kowy — (...) wziął chleb, odmó
wiwszy dziękczynienie połamał 
i podał mówiąc: To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane; to czyń
cie na moją pamiątkę. Tak samo i kie
lich po wieczerzy, mówiąc: Ten 
kielich to Nowe Przymierze we krwi 
mojej, która za was będzie wylana 
(Łk 22, 19-20). Od tej chwili na 
ołtarzach całego świata zamieszkał 
Syn Boży, który jest Ubłaganiem 
za grzechy nasze. Bowiem mocą ka
płaństwa Chrystusowego na setkach 
tysięcy miejsc ponawia się pamiąt
ka męki i śmierci Syna Bożego — 
Msza św., dzięki której dostępuje
my łask odkupienia.

Przejawem miłosierdzia Bożego 
względem człowieka jest wreszcie 
Sakrament Pokuty, przez który do
konuje się pojednanie człowieka 
z Bogiem. Ktoś kiedyś pięknie po
wiedział, że na pokutę i spowiedź 
składa się kropla krwi Chrystuso
wej i ludzka łza serdecznego żalu 
za grzechy. Czy należycie docenia
my i rozumiemy wartość Sakramentu 
Pokuty?

Jeśli zdajemy sobie sprawę z te
go, czym jest dla nas miłosierdzie 
Boże, prośmy Go: „Wejrzyj na mnie,
o  Panie, i zlituj się nade mną, 
bo jestem opuszczony i biedny, 
skróć moją nędzę i utrudzenie,
i odpuść wszystkie me grzechy” .

Wybór rektora 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

W dniu 25 kwietnia 2002 roku Senat ChAT wybrał bpa prof. dr. hab. 
Wiktora Wysoczańskiego na rektora Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie.

Bp Wiktor Wysoczański jest profesorem, kierownikiem Sekcji 
Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a także 
zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego. Dorobek naukowy 
i organizacyjny przyniósł Księdzu Biskupowi uznanie nie tylko 
w kraju, ale również za granicą; jest On wybitnym znawcą teologii 
starokatolickiej, autorem i współautorem wielu książek i artykułów 
z dziedziny starokatolicyzmu i prawa wyznaniowego, tłumaczem 
zachodnioeuropejskiej literatury starokatolickiej. W latach 1987-1990 
oraz 1996-2002 pełnił funkcje prorektora ChAT, a w latach 1990-1996 
był rektorem ChAT. W roku 1999 Uniwersytet w Bernie przyznał 
Księdzu Biskupowi najwyższe akademickie wyróżnienie — doktorat 
honoris causa.
Księdzu Biskupowi życzymy wielu osiągnięć w pracy naukowej.



"Jan jest imię jego” (Łk 1, 63)

Chrzest Jezusa — m al. Joach im  A nton isz  Wtewael, X V I/XV II w., U trech t

Za czasów króla Heroda Wiel
kiego (37—4 r. p.n.e.) żył w Pale
stynie kapłan izraelski Zachariasz 
i jego żona — Elżbieta, krewna Naj
świętszej Maryi Panny. Małżonko
wie bardzo pragnęli mieć dzieci, 
ale niestety Elżbieta była nie
płodna. Mimo podeszłego wieku 
prosili jeszcze Boga o danie im 
dziecka. Pewnego dnia, gdy Za
chariasz pełnił swój urząd kapłań
ski w świątyni, ukazał mu się 
archanioł Gabriel, który „rzekł do 
niego: Nie bój się, Zachariaszu; 
twoja prośba została wysłuchana: 
żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, 
któremu nadasz imię Jan... Zacha
riasz odpowiedział: Po czym to 
poznam? Bo ja jestem już stary 
i moja żona jest w podeszłym 
wieku. Na to anioł powiedział mu: 
Ja jestem Gabriel, który stoi przed 
Bogiem. A zostałem posłany, aby 
mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść 
radosną. A oto będziesz niemy i nie 
będziesz mógł mówić aż do dnia, 
w którym się to stanie, bo nie uwie
rzyłeś moim słowom, które się 
spełnią w swoim czasie” (Łk 1,13; 
18-20).

I tak się stało. Zachariasz był 
niemy aż do chw ili, kiedy narodzo
nemu dziecku należało nadać imię. 
Wówczas podano Zachariaszowi 
tabliczkę, na której napisał: „Jan 
jest imię jego” (Łk 1,63).

Od wczesnego dzieciństwa Jan 
przebywał na pustyni. Powodem 
tego była m iłość do ludzi i życia. 
Potrafił przemawiać do ludzi języ
kiem zrozumiałym , a jednocześnie 
sięgającym aż do „dna” ludzkiej 
duszy. Na pustyni znalazł miejsce, 
gdzie w „c iszy” m ógł spokojn ie 
zastanawiać się nad ludzkim  ży
ciem. Wyostrzone rozległością i czy
stością pustynnego krajobrazu oczy 
sięgały głębiej, wyraźniej widząc 
zjawiska dla innych niedostrze
galne. Jan przyciągał tłum y swoją 
mądrością i surową prawdziwoś
cią. Przychodzili do niego wszy
scy „i byli przez niego chrzczeni 
w Jordanie, wyznając grzechy swo
je ” .

Gdy Chrystus rozpoczął pub li
czną działalność, Jan Chrzcicie l 
spełnia ł rolę Jego poprzednika,

nawołując do pokuty. Był więc 
poprzednikiem  Tego, który m iał 
pokutować na krzyżu i w męce 
ob jaw iać sw oją  m iłość, k tó 
rej żadna inna dorównać nie mo
że.

Najważniejszym wydarzeniem w 
życiu Jana Chrzcicie la  był chrzest 
Jezusa w Jordanie. Tam właśnie 
adwentowy prorok wskazał lu
dziom Zbawcę świata: „O to Bara
nek Boży, k tó ry gładzi grzechy 
św iata” . Jan Chrzcicie l narodził 
się po to, aby w łaśnie te słowa 
powiedzieć. Wszystko, co do tej 
pory przeżył i powiedział, sta
ło  się dla tych kilku słów. Nad 
Jordanem  po raz pierwszy Jezus 
Chrystus został nazwany Zbaw i
cielem. Nie było i nie będzie 
innego Zbawcy. Idea prorokow a
nia, przygotowywania C hrystu
sowi drogi, wypełnia bez reszty 
życie Jana Chrzcicie la. Z chw i
lą, gdy to  p ro roctw o  się speł
niło, Jan nie był w stanie podpo
rządkować swego życia żadnej 
innej idei, osiągnąwszy w spotka
niu nad Jordanem  punkt szczyto
wy.

Słowa, jakie padły z Nieba: „Jego 
słuchajc ie” , przeniosły punkt cięż
kości z osoby Jana — na osobę 
Jezusa Chrystusa. Jan torow ał 
drogę Chrystusow i. Usunął się 
więc, ponieważ pierwsze miejsce 
należało się Temu, któ ry w rę

kach swoich trzym a zbawienie. 
Janowi pozostało jeszcze do w y
pełnienia w samotności inne zada
nie. Czekało go cierpienie i mę
czeństwo bez świadków.

„A lbow iem  Herod pojm ał Jana, 
z a k u ł w kajdany i w trą c ił do w ięzie
nia dla Herodiady, żony Filipa, 
brata swego. B o  Jan m ó w ił mu: Nie 
w olno  ci jej mieć. I chcia ł go zabić, 
ale bał się ludu, gdyż m ieli go za 
proroka. A gdy obchodzono uro
dziny Heroda, córka Herodiady 
tańczyła przed gośćm i i spodobała 
się Herodowi. Dlatego pod przy
sięgą obieca ł jej dać to, czegokol
w iek by zażądała. A ona za 
namową m atki swej rzekła: Daj mi 
tu na m isie głowę Jana Chrzciciela.
I zasm ucił się król, ale i e  względu 
na przysięgę i w spó łbiesiadników  
kazał jej dać. Posłał w ięc i ka
zał ściąć Jana w w ięzien iu ” (Mt 14, 
3-10).

N iewiele m inie czasu, gdy C hry
stus stanie ze związanymi rękami 
przed tym samym Herodem, który 
zam ordował Jana Chrzcicie la. Sta
nie samotny, opuszczony. I tak raz 
jeszcze przecię ły się drogi tych 
dwojga ludzi: tu się wykonało  do 
końca powołanie poprzednika. Je
go śm ierć wyprzedziła w czasie 
śm ierć Tego, któremu gotow ał 
drogę, i którem u „n ie  był godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów 
Jego” .



Z życia Kościoła

Rekolekcje Wielkopostne 
i Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Rekolekcje stanowią dziś jeden 
ze zwyczajnych, nieodzownych 
i powszechnie stosowanych sposo
bów form owania duchowego w ier
nych. Term in „reko lekcje ” (reco- 
llectio  = wewnętrzne skupienie) 
oznacza zespół praktyk re lig ijnych, 
słuchania i rozważania kazań, nauk, 
medytacji, a następnie odbycie spo
wiedzi św. i przyjęcie Kom unii św.
W tym czasie, odrywamy się od swo
jego norm alnego trybu  życia, aby 
„być bliżej Boga” , tak by z Jego 
pomocą w łączyć swoje życie w Je
go plan zbawienia.

Rekolekcje to zazwyczaj cykl ka
zań i konfe renc ji„k tóre  trwają kilka 
dni. Ich  celem jest um acnianie i po
głębianie życia chrześcijańskiego. 
Najbardziej stosowny czas na o r
ganizowanie rekolekcji, to  czas 
Adwentu, a szczególnie W ielkiego 
Postu.

Właśnie w okresie W ie lkiego Po
stu są organizowane ogó lnopara- 
fia lne rekolekcje w parafii polsko- 
kato lickie j w Żaganiu i Z ielonej 
Górze. W tym  celu zapraszany jest 
ksiądz rekolekcjonista, k tó ry g ło 
si Słowo Boże w dwóch parafiach 
jednocześnie. W tym roku tego 
ważnego zadania podją ł się ks. mgr 
Andrzej Masz — kapłan diecezji 
wrocławskiej. Rekolekcje odbyły 
się w dniach od 22 do 24 marca br.

„K tóryś za nas c ierp ia ł rany, Jezu 
Chryste, zm iłu j się nad nami .

Księdzu Andrzejow i składamy 
serdeczne: Bóg zapłać za reko lek
cyjne Słowo Boże.

W W ielki Piątek — w dzień 
śm ierci Pana Jezusa na krzyżu, 
parafia rzym skokatolicka w Żaga
niu organizuje u licam i miasta 
Drogę Krzyżową.

W tym roku również parafia pol- 
skokato licka pw. Podwyższenia 
Krzyża św. czynnie w łączyła się 
w rozważania męki Pańskiej. W ie
czorem, po uroczystościach w ko
ściołach, m ieszkańcy Żagania zbie
rają się w okó ł jednego z kościo 
łów  pw. Krzyża św. Tam rozpoczy-

Rekolekcje Wielkopostne w parafii polskokatolickiej w Żaganiu

Adoracja
Pana

Jezusa



na się Droga Krzyżowa. Krzyż nie
siony jest od stacji do stacji, 
przez kolejne grupy m łodzieży 
i starszych. Wierni — ze śpie
wem — idą ulicam i miasta, któ
re wypełnione są tysiącam i m ie
szkańców. Uczestnicy Drogi Krzy
żowej, co jakiś czas zatrzym u
ją się, aby rozważyć ta jem nice 
stacji. W tym w ielkim  marszu re
fleksji, zadumy nad śmiercią, 
towarzyszy nam światło; pochod

nie i świece niesione przez roz
m odlonych ludzi.

W tym roku stacja XII — śmierć 
Chrystusa na drzewie krzyża — 
była stacją naszej, polskokato- 
lick ie j parafii. W samym centrum 
miasta, koło ratusza, ks. Sta
nisław Stawowczyk — w im ieniu 
swojej parafii — w yg łos ił oko
licznościowe rozważanie.

Ostatnia Stacja Drogi Krzyżo
wej ma miejsce w kościele. Tam

przyn iesiony zostaje Pan Jezus 
pod postacią chleba do sym bo
licznego grobu, gdzie zostają 
złożone kw iaty i następuje ado
racja Najświętszego Sakramen
tu. Pana Jezusa złożono na 
trzy dni. W niedzie lny pora
nek zm artwychwstał. Życie po
konało śmierć. Jezus żyje, ży
je wśród nas.

Ks. Stanisław Stawowczyk

r

„Niech Duch Święty umocni Was Swoimi Darami”
W dniu  23.03. odby ła  się u ro 

czystość b ie rzm ow an ia  w para
fii p o lsko ka to iic k ie j pw. W n ie 
bow stąp ien ia  Pańskiego, k tó 
rej p roboszczem  jes t ks. in fu 
ła t Czesław  S iepe tow ski. B ie rz
m ow anych  by ło  siedem  osób, 
p rzy ję li on i S akram ent B ie rz
m ow an ia  z rąk bpa Je rzego  Szot- 
m ille ra  — O rdynariusza  d ie 
cezji k rako w sko -częs to cho w 
skiej.

W u roczys tośc i, op rócz  lic z 
nej rzeszy parafian, gości 
i rodz in  b ie rzm ow anych  w z ią ł 
udz ia ł ks. M arian W nęk, oraz 
k le ryk  M arc in  Dębski. Po po 
w itan iu  przez ks. in fu ła ta  
Czesława S iepe tow sk iego  p rzy 
by łego  bpa Jerzego S zo tm il- 
lera oraz innych  gośc i i w ie r
nych, o db y ło  się nabożeństw o  
G o rzk ich  Ża li z w ystaw ien iem  
N ajśw ię tszego Sakram entu, k tó 
remu p rze w o d n iczy ł ks. M arian 
W nęk. N astępnie  k le ryk  M arcin  
Dębski k ró tk im  rozw ażaniem  
na tem at p o ku ty  p rzyg o to w a ł 
w ie rnych  do m ającego się o d 
być sakram entu po jednan ia  
z Bogiem .

Spow iedź ogó lną, p rzygow u ją - 
cą para fia lną  spo łeczność  do 
Św iąt W ie lkanocnych , p rze p ro 
w adz ił bp Je rzy S zo tm ille r, k tó 
ry następn ie  u d z ie lił Sakra
m entu B ie rzm ow ania . Z w raca jąc  
się w  S łow ie  Bożym  do b ie rzm o
w anych i w iernych , Ksiądz B iskup 
pod kre ś lił, że Sakram ent B ie rz
m owania jest sakramentem  Ducha 
Św iętego, k tó rego  udzie la  nam 
C hrys tus  przez b iskupa; jes t 
on w ie lk im  darem , k tó ry  może

być w ykorzystany, aby udoskona- 
lić  cz łow ieka , bądź od rzucony, 
przez brak w sp ó łp ra cy  z łaską 
Boga, udz ie loną  w D uchu Ś w ię 
tym . Ksiądz B iskup zaznaczył, 
że na b ie rzm ow anych  spoczyw a 
w ie lka  o dp ow ied z ia lno ść  za w ia 

rę, w inn i on i życ iem  pe łnym  m i
ło śc i daw ać św iadec tw o  p rz y n a -  
leżnośc i do C hrys tusa  i Jego 
Św ię tego  K ośc io ła  P o lskoka to - 
lick iego .

Diakon Marcin Dębski



Z ŻAŁOBN E J  KARTY

Pierwsza rocznica śmierci Ś.P. ks. Jerzego Białasa
W dniu 17 kw ietn ia 2002 r., była 

wspaniała, prawie letnia pogoda. 
W chodzim y do kościo ła parafia l
nego pw. św. Izydora w Grudkach. 
Trzy zabytkowe ołtarze ubrane 
w iosennym i kwiatam i. Pośrodku 
kościo ła stoi katafalk, a na nim 
biret, z łoty kie lich i stuła. M i
n istranci zapalają świece przy 
katafalku, robią to ostrożnie, bo 
cały katafalk tonie w kwiatach. 
Zaczynają schodzić się ludzie, 
trochę w pośpiechu, bo dzwon 
koście lny przeszkodził im w sa
dzeniu ziem niaków. C hór para
fia lny pod kierownictwem  p. Bro
nisława Górnego odpraw ia egzek
wie. Rozpoczyna się uroczysta 
Msza święta w pierwszą rocznicę 
śm ierci księdza Jerzego Białasa, 
d ługo letn iego duszpasterza para
fii grudczańskiej. Ksiądz Henryk 
M ielcarz — obecny proboszcz pa
rafii — na wstępie w ita rodzinę 
księdza Białasa, przybyłą z dale
kiej Dąbrowy G órniczej — żonę 
Urszulę, syna Tomasza, synową 
Agatę i zaledwie rocznego wnuka 
Jacucia. A następnie Ksiądz Pro
boszcz przypom ina sam moment 
śm ierci księdza Jerzego. Było to 
w w ielkanocny w torek, kiedy to 
zwyczajowo na cmentarzu w G rud
kach odpraw iała się Msza święta za 
wszystkie dusze zm arłych. M inęło 
14 lat odkąd ksiądz Jerzy Białas 
opuścił G rudki, ale parafianie 
pamiętają, jak 23-letni kapłan pod
ją ł się budowy plebanii i kościoła 
w czasach, kiedy zdobycie worka 
cementu graniczyło z cudem. 
Oprócz kościo ła i p lebanii w ybu

dowano również kaplicę na cmen
tarzu parafialnym, ogrodzono cmen
tarz i plac w okó ł kościo ła  i p le
banii.

Śp. ks. Jerzy był energicznym  
kapłanem, czułym na ludzką krzyw
dę, chorobę i biedę. W ielu ludziom 
pom ógł w znalezieniu pracy, w zdo
byciu lekarstw, w załatw ieniu 
trudnych spraw.

Ks. Henryk M ielcarz obiecuje, że 
dopóki będzie w Grudkach nie za
pom ni o swoim poprzedniku. Przy
pom ina parafianom  o Mszach, 
które odbędą się 21 kwietnia, 
tj. w rocznicę pogrzebu, i w dniu 
23 kw ietnia w 30 rocznicę święceń 
kapłańskich. Święcenia kapłańskie 
ks. Jerzy Białas otrzym ał w War
szawie z rąk bpa Tadeusza M ajew
skiego, akurat w dniu patrona. 
Śp. ks. Jerzy uw ie lb ia ł słuchać

p ieśni w  wykonaniu gródczańskie- 
go chóru. Mamy nadzieję, że s ły
szy je i teraz, że w idzi łzy w oczach 
parafian — nawet w oczach poważ
nych mężczyzn. Wszyscy uczest
n icy Mszy świętej przystępują do 
stołu Pańskiego.

Po Mszy na schodach kościo ła 
rob im y sobie pam iątkowe zdjęcia, 

znowu łzy, wspom nienia, rozm o
wy. Mały Jacuś przechodzi z rąk do 
rąk. T rudno jest opisać atmosferę 
p a n u j ą c ą  w  tym  dniu i  to wspaniałe 
przyjęcie już nie Księdza, a ty lko  
jego rodziny. Następnego dnia już
od wczesnych godzin rannych para
fian ie  przynoszą nabiał, drób, 
wędlinę, aby „wyposażyć na d ro 
gę” rodzinę śp. ks. Jerzego B iała
sa.

Urszula Białas

Życie jest tylko cieniem (Ps 39,5)5)

Śmierć najbliższych, ludzi zasłu
żonych dla większej społeczności, 
uzmysławia nam, jak cenna jest każ
da chwila życia; zachęca nas do 
dobrego wykorzystania danego nam 
czasu, do poszukiwania takich ce
lów w życiu, które pozwolą nam 
przekroczyć rzeczywistość ziemską

i osiągnąć w przyszłości życie 
wieczne. Przy takich rozważaniach 
szczególnego znaczenia nabie
ra zakończenie p ie lgrzym ow a
n ia  lu d z i z a s łu ż o n y c h  d la  
w spólnoty parafialnej i ca
łego Kościoła Polskokato lickie- 
go.

O statnio w parafii polskoka- 
to lick ie j w Jastkow icach pożegna
liśm y dwóch ludzi zasłużonych dla 
Kościoła; Śp. Stanisława Nowaka 
(lat 61), którego dom rodzinny był 
ostoją dla naszego Kościoła; pod 
jego dachem znajdowali odpoczy
nek księża i biskupi. Natom iast



ojciec śp. Stanisława Nowaka przez 
całe swoje życie był kościelnym 
w naszej parafii.

Nasze życie jest pełne cierpienia; 
trag iczny los, ciężkie choroby doty
kają nas i naszych najbliższych. 
T rudno nam to zrozumieć. Po d łu 
goletn ie j chorobie, zmarł w naszej 
parafii św. Eugeniusz Rak. Gdy był 
przykuty do „łoża boleści” trosk li
wą opieką otaczała go cała rodzina: 
żona Maria, córka i synowie; wszy
scy otaczaliśm y go m odlitwą. Ko
śc ió ł od samego początku m odlił

się za zm arłych. Dawał w ten spo
sób wyraz swemu przekonaniu
o  pośm iertnych losach człow ie
ka.

Pogrzeby śp. Stanisława Nowaka
i śp. Eugeniusza Raka poprow adził 
ks. Józef Dudkiew icz, który przy
pom nia ł nam, że dla chrześcijan 
śm ierć zatraca swą potworną ma
skę, jest ona przejściem z przemi- 
jalności do nieprzemijalności. Przez 
ponowne przyjście Chrystusa speł
ni się nasza codzienna m odlitewna 
prośba o przyjście Jego Królestwa,

o czym świadczy Objawienie św. Ja
na: „I ujrzałem niebo nowe i ziem ię 
nową, bo pierwsze niebo i p ierw 
sza ziem ia przem inęły (...), a śm ier
ci już odtąd nie będzie (...). I rzekł 
Zasiadający na tron ie: O to czy
nię wszystko nowe” (Ap 21, 1- 
5).

Wieczny odpoczynek 
racz Im dać, Panie...

Maria Rejczyk

Ś.P.
KRYSTYNA ADAMUS-DARCZEWSKA

Głównym nurtem naukowym prof. 
dr hab. Krystyny Adamus-Darczew- 
skiej była socjologia wsi. Jej 
zainteresowania objęły także so
cjologię religii, zwłaszcza zaś 
problematykę religijności wiej
skiej. Na ten kierunek jej badań 
wpłynęły także względy rodzinne. 
Jej małżonek Roman Darczewski był 
wicedyrektorem Departamentu Wy
znaniowego Ministerstwa Adm ini
stracji Publicznej, następnie wicedy
rektorem Urzędu do Spraw Wyznań.

U progu działalności naukowej mło
da uczona podjęła pionierskie bada
nia socjologiczne nad Kościołem 
Polskokatolickim. W 1964 r. w „Stu- 
diach Religioznawczych. Filozofia 
i Socjologia Religii”  ukazał się 
jej artykuł „Elementy mesjanistycz- 
ne w polskich kościołach narodo
wych” . W 1966 r. wydała książkę 
„Kościół Polskokatolicki. Społecz
ne warunki jego powstania i działal-

(8 I 1919 — 2 V 2002)
ności na wsi” . Niestety podjęta przez 
nią tematyka nie znalazła jak dotąd 
kontynuatora.

Także w następnych latach wiele 
uwagi poświęcała problematyce reli
gijnej, reprezentując otwarte, wolne 
od stronniczości stanowisko. W  1986 
r. ukazało się jej najważniejsze 
dzieło „Katolicyzm we współczesnym 
społeczeństwie polskim” . Była człon
kiem Polskiego Towarzystwa Reli
gioznawczego i w latach 1972-1984 
członkiem redakcji „Studiów Reli
gioznawczych” .

Od roku 1979 prof. Darczewska kie
rowała Pracownią Socjologii Religii 
w Instytucie Religioznawstwa i Poli
tyki Wyznaniowej Akademii Nauk Spo
łecznych, a po likwidacji Akademii, 
od 1990 r. zajmowała Katedrę Filozo
fii i Socjologii w Wyższej Szkole Rol- 
niczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 
W 1993 r. przeniosła się do Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza

Kotarbińskiego w Zielonej Gó
rze. W młodej i prężnej uczelni mia
ła możliwość zajmowania się szero
ką gamą zagadnień socjologii i pe
dagogiki rodziny, socjologią mo
ralności i przemian sposobów ży
cia we współczesnych społeczeń
stwach. Zdana na własne siły, stwo
rzyła tam ośrodek studiów nad 
współczesnymi problemami religij
nymi w Polsce. W październiku 
1997 r. zorganizowała konferen
cję naukową na temat nowych ru
chów religijnych.

Po osiągnięciu obowiązującego 
w wyższych uczelniach państwowych 
wieku emerytalnego rozpoczęła w 
2000 r. pracę dydaktyczną i naukową w 
prywatnej Wyższej Szkole Biznesu w 
Dąbrowie Górniczej, którą przerwała 
na początku 2002 r. postępująca 
choroba.

Aleksander Merker



Sukcesja apostolska
W spólnota oraz biskup, k tó ry przede wszystkim  jest 

odpow iedzia lny za głoszenie Chrystusa w Koście
le, może istn ieć i rozw ijać się dzięki Chrystuso
wi i Jego posłannictwu. Tylko  w tedy można pow ie
dzieć, że b iskup kieruje swym Kościołem  i repre
zentuje go, tzn. że on jest przede wszystkim  odpo
w iedzia lny za głoszenie Chrystusa i za sprawowa
nie Eucharystii, a w ięc reprezentuje swój Kościół. 
To nie oznacza, że członkow ie Kościoła nie posia
dają własnej odpow iedzia lności za Kościół; każdy 
członek Kościoła posiada pełną odpow iedzialność za 
Kościół.

Przez „sukcesję apostolską” (łac. successio  — 
następstwo) rozum iem y ciąg łość w przekazywaniu 
władzy w Kościele, otrzym anej od Jezusa Chrystusa. 
Sukcesja stanowi fundam ent apostolskości Kościoła, 
k tóry w sposób isto tny u jawnia się podczas konsekracji 
b iskupiej, gdy biskup oraz laikat, wspólnie przyjm ują na 
siebie odpow iedzia lność za dalsze przekazywanie 
w iary i dalszy rozwój Kościoła. Konieczność kon ty
nuacji wynika z nakazu Jezusa Chrystusa: „Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i na
uczajcie wszystkie narody, udziela jąc im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia św iata” (Mt 28, 
18-20).

Zarówno Nowy Testament, jak i O jcow ie Kościoła 
podkreślają wewnętrzną stronę sukcesji apostolskiej 
w wierze i w życiu. Ewangelia została powierzona 
całemu Kościołowi, k tó ry trwa w sukcesji apostolskiej. 
Dlatego sukcesję urzędu należy rozpatrywać w ramach 
sukcesji w iary apostolskiej; sukcesji, którą posiada cały 
Kościół. Sukcesja urzędu urzeczywistnia się w sukcesji 
urzędu biskupiego, w którym  występuje pełnia urzędu 
opierającego się na święceniach. Jednak sukcesja 
apostolska nie polega na nieprzerwanym łańcuchu 
tych, którzy przyjm owali święcenia, ale na sukcesji 
urzędu przewodniczenia Kościołow i, który zachowu
je ciąg łość w iary apostolskiej; dokonuje  się to dzię
ki b iskupow i, k tó ry u trzym uje lud Boży we w spó lno
cie jednego, świętego, ka to lick iego i apostolskie
go Kościoła.

To „następstw o” nie może być rozum iane w takim  
sensie, że są to następcy Apostołów , następcy „na
ocznych św iadków Zm artw ychw sta łego Chrystusa 
oraz w roli, jaką pełnili oni przy zakładaniu Kościoła (...). 
Mają oni jednak następców w pełnieniu zadań apo
sto lskich, polegających na ustaw icznym  gromadzeniu 
i budowaniu w spólnoty poprzez głoszenie Słowa Bo
żego oraz przewodniczenie w życiu liturg icznym  
i sakramentalnym, zwłaszcza podczas uroczystego 
sprawowania świętej Eucharystii” (tekst przyjęty przez 
Komisję Prawosławno-Starokatolicką: Konieczność 
sukcesji apostolskiej). Każdy biskup posiada apo
stolską władzę sprawowania Eucharystii; władza ta 
pochodzi od Boga. K ośció ł wym aga sukcesji od b i
skupów, którzy przewodniczą we w spólnocie euchary
stycznej. Istotą takiej sukcesji nie jest osoba, ani 
władza, lecz Kościół. Sukcesja apostolska jest istotnym  
elementem kontynuacji w spó lnoty eucharystycznej. 
Wymaga ona, aby św iadectwo apostolskie przeka

zywane było poprzez biskupów, którzy kierują 
Kościołem. Chodzi tu o kontynuację  Kościoła w wierze.

Przez sukcesję apostolską rozum iem y takie działanie 
Kościoła, przez które  zachowuje on łączność 
z Apostołam i i Jezusem Chrystusem w przekazywaniu 
w iary. K ośció ł zachowuje w ten sposób proces 
przekazywania prawdy, a także ciągłe poszukiwanie 
prawdy. „Kośció ł, k tóry jako w spólnota nie może istnieć 
bez tej struktury, musi również pozostawać w nie
przerwanym  czasowym związku ze swym początkiem , 
jak również z Kościołem poprzednich i następnych 
generacji. Powoływanie piastunów duchownego urzę- 
du w sukcesji apostolskiej dokonuje  się więc nie jako 
coś ca łkow ic ie  nowego, bez związku z początkiem 
Kościoła, ale jako ponowne podejm owanie i dalsze 
przekazywanie tego, co od początku dokonywane było 
w Kościele. Nakładanie rąk, połączone z m odlitwą 
w spó lno ty całego Kościoła, jest jedynym  środkiem 
sakramentalnym , pośw iadczonym  przez Pismo Święte 
i Tradycję, dalszego przekazywania łaski duchownego 
urzędu” (tekst przyjęty przez Kom isję Prawosławno- 
-S tarokatolicką: Konieczność sukcesji apostolskiej).

Sukcesja apostolska ma ogrom ne znaczenie we 
wszelkich zakresach życia Kościoła i w jego działaniu, 
ale uzyskuje pełnię wyrazu w ordynacji biskupa. „Przez 
sukcesję apostolską rozumie się zarówno dalsze prze
kazywanie łaski urzędu duchownego przez prawo
mocne nałożenie rąk, jak i apostolskość w szerokim 
tego słowa znaczeniu: trwanie i przechowywanie 
niezafałszowanej nauki w iary, przekazanej przez 
Apostołów, jak również nieprzerwane następstwo 
biskupów, począwszy od Apostołów . Element pierwszy 
stanowi podstawę, a drugi jest ustaloną cechą sukcesji 
apostolskiej, jako że odstępstwo od nauki apostolskiej 
niszczy apostolską ciągłość, a sprzeczna z prawem 
konsekracja biskupa, dokonana przez osobę nie
uprawnioną do tego, przerywa ją. Sukcesja apo
stolską, w tym  szerokim  znaczeniu, jest istotna 
i konieczna dla życia Kościoła, aby prowadzić dalej 
zbawcze dzie ło Pana poprzez autentyczne przekazy
wanie uświęcającej i wspomagającej łaski. Tak jak 
Jezus Chrystus został posłany przez Ojca, tak On 
w ysłał też Apostołów, aby przez nich grom adzić Lud 
Boży oraz zakładać i budować swój „K ośc ió ł” (tekst 
przyjęty przez Komisję Prawosławno-Starokatolicką: 
Konieczność sukcesji apostolskiej).

Kościo ły kato lickie  (prawosławne, rzym skokatolicki, 
starokato lickie) przyw iązują dużą wagę do sukcesji 
apostolskiej, w idząc w niej istotną cechę apostolskości 
Kościoła. Sukcesja apostolska nie dotyczy ty lko  
samego urzędu, ale ma także znaczenie szersze, 
oznacza wydarzenie, w którym  uczestniczy cały 
Kościół. W związku z tym  odrzuca się nauki, które 
głoszą, że biskupi przez nieprzerwany szereg nakła
dania rąk o trzym ują  od konkretnego Apostoła władzę, 
k tórą następnie — poprzez św ięcenia b iskupie — mogą 
dalej przekazywać. Tego rodzaju pogląd traktow any 
jest jako m echaniczny i nie do pogodzenia z w łaściwym 
rozumieniem Kościoła.

Analizu jąc kato lickie  rozum ienie „ważnych święceń 
kapłańskich” oraz „sukcesji aposto lskie j” , starokato licy 
nawiązują do T radycji, gdzie do sukcesji apostolskiej 
należy nie ty lko  łańcuch wkładania rąk biskupich, czyli



sukcesji form alnej, ale także sukcesja treściowa: 
trwanie w wierze Aposto łów  oraz w sposobie ich życia. 
B iskupi otrzym ują swoje zadanie poprzez konsekrację 
biskupią, złączeni w jedno Kolegium. Pojedynczo w y
konują swoje obowiązki biskupie w stosunku do w y
znaczonych im Kościołów  lokalnych.

Biskupi piastują swe stanowisko z woli Chrystusa, 
są w ięc „praw ow itym i następcami aposto łów ” i gwa
rantują prawdziwą wiarę. W II w ieku zasada ta nie 
miała jeszcze żadnego znaczenia; zaczęła się poja
wiać w III w ieku, kiedy nie b y ło  już m owy o wędrownych 
apostołach, prorokach i w izjonerach, a b iskupi stali się 
najważniejszymi strażnikam i tradycji apostolskiej. 
Zasięg w ładzy biskupa ogran iczał się w zasadzie do 
kierowania wspólnotą.

W Nowym Testamencie każdy opisywany pojedyn- 
czy Kościół, nie jest ty lko  częścią, czy fragmentem 
Kościoła. Każdy Kośció ł rozumie się, po prostu, jako 
Kościół. Tak jak było w ielu Apostołów , tak też od 
początku rozw ija ły się liczne lin ie  sukcesji apostolskiej 
i ukonstytuowały się w wielu miejsach w spólnoty eucha
rystyczne. W każdej z nich obecny jest ca ły Kościół. 
W eklezjo log ii eucharystycznej Kośció ł jest Ludem 
Bożym wezwanym do zjednoczenia w Ciele Chrystusa. 
To C iało dane jest w Eucharystii (zob. 1 Kor 10,16-17). 
Każda wspólnota eucharystyczna, która ma biskupa, 
posiadającego sukcesję apostolską, posiada w C hry
stusie pełnię Kościoła. Św. Grzegorz uczył: „Duch 
rozproszył apostołów  po całej ziemi. Dziś żadne 
miejsce, choćby najbardziej święte, nie ma przewagi 
nad innym i” . A św. Ireneusz powiada, że każdy Kośció ł 
lokalny posiada pełnię Kościoła, gdyż „nasza nauka jest 
w zgodzie z Eucharystią i Eucharystia ją potw ierdza” . 
Każdy Kośció ł lokalny, k tó ry ma biskupa — następcę 
Apostołów, jest całym i kompletnym Kościołem. Zdaniem 
Cypriana (zm. 258 r.), jedność Kościoła osiąga się wtedy, 
gdy każdy pozostaje w  łączności ze swoim biskupem. Ten, 
kto nie jest z biskupem, nie jest w Kościele.

Klemens A leksandryjski (zm. ok. 212 r.) stanowczo 
mówił: „Tw ierdzim y, że zgodnie ze swą istotą, ze swym 
założeniem, ze swym początkiem i z wyjątkowością swego 
znaczenia Kośció ł p ierw otny i powszechny jest je 
dyny” . Podobnie Orygenes m ów ił o Kościołach loka l
nych, rozsianych po całej ziemi, które zespala jedność 
duchowa. Ten jeden Kośció ł jest jednocześnie ziemski 
i n iebiański, w idzia lny i n iew idzialny, h ierarchiczny 
i duchowy. Zdaniem Orygenesa, s truktura  sakramen
talna Kościoła jest analogiczna do s truktu ry  w c ie lo 
nego Logosu: „(C hrystus) łączy w sobie nas wszyst
kich. On sam cierpi w nas głód, pragnienie, jest nagi 
i chory, obcy i uwięziony, i cokolw iek uczyniono 
jednemu z Jego uczniów mówi, że Jemu uczyniono” .

W oparciu o Nowy Testament i T radycję rozw ijała się 
eklezjologia starokatolicka, która powiada, że Kościoły 
lokalne nie są częściami jednego Kościoła, lecz całym 
Kościołem  w jego pełni. „Każdy Kośció ł lokalny, jako 
wspólnota w ierzących skupiona w okó ł biskupa i kapła- 
nów, jest — jako C iało Chrystusa — manifestacją 
całego Chrystusa w danym m iejscu. Reprezentuje on 
sakramentalną rzeczyw istość całego Kościoła na 
swoim miejscu. Ponieważ życie Kościoła, które jest 
darowane od Boga Ojca przez obecność Chrystusa 
w Duchu Świętym, nie jest dane Kościo łow i lokalnemu 
cząstkowo, lecz każdy z nich posiada je w całości. 
Życie Kościo łów  lokalnych jest w ięc w swej istocie 
jedno i to samo, m imo różn icy w zwyczajach i oby
czajach: ,Jedno jest C iało i jeden Duch, (...) jeden jest 
Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i O jciec

Sukcesja apostolska — to ciągłość 
w przekazywaniu władzy w Kościele, otrzymanej 

przez Chrystusa. Na zdj. obraz Zbaw icie la  (526-530 r.)

wszystkich' (Ef 4, 4-6). To nie jest w ielość, lecz jedno 
C iało Chrystusa, nie podzie lone i całe na każdym 
m iejscu. W tej jedności życia Kościo łów  lokalnych 
sama odzw ierciedla się jedność T ró jcy  Św iętej” 
(tekst przyjęty przez Kom isję Prawosławno-Staroka
to licką: Konieczność sukcesji apostolskiej). Po
dobny tekst opublikow a ła  V Światowa Konferencja do 
Spraw W iary i Ustroju Kościoła (3-14 sierpnia 1994 r.), 
w której uczestniczyli przedstaw iciele Kościołów  
starokato lickich, prawosławnych, anglikańskich, pro
testanckich i Kościoła rzym skokatolickiego.

Ta jedność Kościo łów  lokalnych nie polega na wza
jem nym  uzupełnianiu się części, lecz na identyczności 
is to ty Kościo łów  lokalnych, które spotykają się ze so
bą w sukcesji apostolskie j ich biskupów. Kościo ły lo 
kalne nie są członkam i jednego Ciała Chrystusa, lecz 
każdy z nich jest C iałem Chrystusa w jego pełni. Ta
ka nauka w ynika z Nowego Testamentu i T radycji oraz 
jest zgodna z teo logią  starokatolicką. W ychodząc 
z tak rozum ianej eklezjo log ii Kościołów  lokalnych, 
Kościoły starokato lickie  i prawosławne m ogły stw ier
dzić, że posiadają one jedność w w ierze i identycz
ność is to ty Kościoła. „Konsekwencją  i wyrazem uzna
wanej wzajemnie w spó lno ty w iary jest pełna, litu r- 
g iczno-kanoniczna w spólnota Kościoła, urzeczyw ist
nienie organicznej jedności w jednym  Ciele C hrystu
sa. (...)” (tekst przyjęty przez Kom isję Prawosławno- 
-S tarokatolicką: Konieczność sukcesji apostolskiej).
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N Genetyka

Co wpływa 
na charakter 
człowieka

Od czego zależą nasze reak
cje, charakter, temperament? Ja
kie czynniki kształtują osobowość 
człowieka? Na ten temat naukowcy 
mają coraz więcej do powiedzenia. 
Rozwój genetyki, a zwłaszcza 
badania nad genomem człowieka, 
spowodowały wzrost zaintereso
wania problem atyką genetycznych 
uwarunkowań zachowania ludzi.

W opublikow anej w 1992 r. książ
ce jeden z najbardziej znanych 
amerykańskich genetyków zachowa
nia, John Loehlin wykazał, że 
udział czynników  genetycznych 
i środow iskow ych w osobowości 
człow ieka jest jak 2:3. Oznacza to 
że czynniki genetyczne mają m niej
szy w pływ  na naszą osobowość niż 
środowiskowe. Ciekawe, że w przy
padku in te ligencji udział obu tych 
czynników  jest jak 1:1. W yniki te 
wskazują, jak duże znaczenie dla 
osobowości, ale także poziomu in
te ligencji mają w pływ y środow i
skowe.

W przypadku in te ligencji pod
stawowe znaczenie mają czynniki 
charakteryzujące rodzinę, w której 
rozwija się jednostka. Są wspólne 
dla członków  danej rodziny, upo
dabniają ich do siebie — chodzi 
np. o tradycje  rodzinne, sposób 
wychowywania dzieci, relacje m ię
dzy członkam i danej rodziny, jak 
też wyposażenie domu dostępne 
dla poszczególnych członków  ro
dziny.

Różnice środowiskowe między ro- 
dzinami mają też zatem w pływ  na 
różnice w poziom ie inte ligencji 
ludzi w ychow ujących się w tych 
rodzinach. Jednym z najbardziej 
przekonujących dowodów na wpływ 
wspólnego środow iska jest wystę
powanie zależności m iędzy in te li
gencją dziecka adoptowanego a in
te ligencją jego adopcyjnych rodzi
ców (przy braku pokrew ieństwa 
genetycznego).

Oczywiście, nie ty lko  wspólne 
środow isko różnicu je poziom  inte
ligencji ludzi. Ważną rolę odgrywa 
tu własna aktywność, poszukiwa
nie takiego otoczenia, które będzie 
odpow iadać posiadanym przez tę 
jednostkę zdolnościom . Jest to 
składnik indyw idua lnych, osobi-

stych doświadczeń człowieka, k tó 
re odróżniają go od innych ludzi, 
w tym  członków  własnej rodziny. 
Doświadczenia te mogą wynikać 
nie ty lko  z w pływ ów  pozarodzin
nych, jak szkoła czy grupa rów ieś
nicza, ale i kształtować się w samej 
rodzin ie. Istotną rolę w tym  proce
sie odgrywa na przykład kole jność 
urodzenia się dziecka, sposób 
spostrzegania i przeżywania przez 
niego zachowań pozostałych człon
ków rodziny, preferowane zainte
resowania i zam iłowania itp. Ten 
rodzaj w pływ ów  środow iskowych 
nazywa się specyficznym, ponie
waż zasób doświadczeń, o których 
mowa, jest wśród ludzi n iepow ta
rzalny i w łaśnie jedyny dla każdego 
z nas. Specyficzne środow isko nie 
ty lko  różnicu je ludzi pod wzglę
dem inte ligencji, ale i stanowi 
w zasadzie jedyny znaczący czyn
nik pozagenetyczny różniący ce
chy osobowości człowieka. Innym i 
słowy, to że jesteśmy różni pod 
względem cech osobowości, za
wdzięczamy w znacznym stopniu 
w pływ om  naszych osobistych do
świadczeń środow iskowych.

Badania genetyki zachowania, 
która interesuje się udziałem czyn
ników genetycznych w naszym 
zachowaniu, dostarczają niezwy
kle m ocnych argum entów  na rzecz 
roli czynników  środow iskowych 
w tym zachowaniu.

Jest jeszcze jeden czynnik do ty 
czący zm ienności osobowości i in
te ligencji. W yniki badań wskazują, 
że wraz z w iekiem człow ieka 
system atycznie rośnie udział czyn
n ików genetycznych w poziom ie 
jego in te ligencji ogólnej.

Turystyka

Grecja 
na liście UNESCO

Na brak zabytków  wpisanych na 
Listę Św iatowego Dziedzictwa

Wiatraki w porcie Rodos (Grecja)

UNESCO Grecja narzekać nie mo
że. Są to: ateński Akropol, sta
rożytne Delfy, św iątyn ia Apolla  
Epikuriosa w Bassai, góra Atos 
Meteory, bizantyjskie zabytki w Sa
lonikach, Epidaurus, starówka Ro
dos, ru iny M istry, O limpa, stano
wisko archeologiczne na wyspie 
Delos, klasztory Dafni k. Aten, 
Osios Loukas k. D istomo i Nea 
Moni na wyspie Chios, ru iny Ver- 
g ini, P ithagreio i Herajon na 
Samos, Mykeny na Tiryns, Chora 
i klasztor św. Jana na wyspie 
Patmos.

Wynalazki

Bowlingual 
tłumaczy nastroje 
naszego psa

Podczas targów  zabawek w To
kio, Japończycy pokazali n iew iel
kie urządzenie o nazwie Bow lin 
gual, które tłum aczy różne psie 
odg łosy na mowę bardziej zrozu
miałą dla człowieka. Dzięki temu 
usłyszym y od naszego czw orono
ga: „Nudzi mi się, chodźm y się 
pobaw ić” , albo „N ie chcę tego 
jeść” .

Bow lingual składa się z dwóch 
elementów: bezprzewodowego m i
k ro fonu  p rzyczep ionego  przy 
szyi psa oraz term inalu, k tóry 
w łaściciel ma przy sobie. Urzą
dzenie potrafi odczytać nastro
je psa: podniecenie, znudzenie, 
strach itp. Może również m oni
to row ać nastrój psa przez cały 
dzień, np. gdy nie ma nas w do
mu. Zasada działania jest pro
sta:

Konwerter głosu zamienia psie 
szczekanie na jedną z sześciu ka
tegorii, w których zawarte jest 
b lisko 200 słów  i fraz. Następnie 
odpow iednie tłum aczenie pokazy
wane jest na wyświetlaczu te rm i
nalu.

Firma nie ma zamiaru poprzestać 
na tak prostym  urządzeniu. Obec
nie trwają intensywne prace nad 
systemem, za pom ocą którego 
nasz pies będzie m ógł wysłać do 
nas maila! Opracowywany jest 
również dom ow y robot RD-01, któ
ry wyposażony jest w analizator 
psiej m owy i nastroju. Gdy nie 
będzie nas w dom u, a psu będzie 
sm utno, wówczas dom owy robot 
pobawi się z Reksiem, a nawet 
wyprowadzi go na spacer.



Bow lingual nie jest tani. Za 
przyjem ność poznania nastrojów 
naszego pupila trzeba zapłacić 
ponad 100 do l.

Szerzej na ten temat w internecie, 
w jęz. ang.:

http://www.takaratoys.co.jp/english/
PR/Bowlingual%20final.pdf

Przysłowia ludowe na czerwiec

Czerwiec nosi dni gorące,
Kosa brzęczy już na łące.

*
Czerwiec po deszczowym maju, 
Często dżdżysty w naszym kraju.

*
Czerwiec — przerwiec, bo przerywa 
Gospodarkę aż po żniwa.

*
Gdy się Medard (8.VI.) rozpłacze,
A Jaś nie utuli,
Popłacze pewnie aż do Urszuli.

*
Jaka będzie Małgorzatka (10. VI) 
Takie i pół latka.

*
Czerwiec temu się zieleni,
Kto do pracy się nie leni.

*
Czerwiec się czerwieni,
Będzie radość w kieszeni.

W czerwcu pełnia 
sprowadza burzę,
A ostania kwadra deszcze duże.

Grzmot w czerwcu głosi, 
Że dużo zboża przynosi.

Na św. Gerwazego (19. VI). 
Jest w ogrodzie coś pięknego.

Kiedy deszcze przed św. Janem 
(przed 24. VI.),
To po żniwach gbur jest panem.

Jak się Jan (24.VI.) obwieści, 
Takich będzie dni trzydzieści.

Gdy na Pawła (26. VI.) jasno, 
W stodole po żniwach ciasno.

Polskie legendy

Zakwita raz, tylko raz...
W wigilię św. Jana, a dokładnie w noc 

świętojańską, zakwita cudowny kwiat paproci. Ten, 
kto go zerwie i schowa, znajdzie na ziemi wielkie  
szczęście. Ale gdzie go szukać? Starzy ludzie  
powiadają, że droga do tego kwiatu jest bardzo 
trudna i niebezpieczna, że dostępu do niego 
strzegą różne strachy. A kwiat ten kwitnie bardzo 
krótko, póki kury nie zapieją...

Bardzo daw no tem u ży ł sob ie  ch ło p ie c  im ie 
niem  Jacuś. Pewnego dn ia  us łysza ł opow ieść
o kw iec ie  paproc i. Jacuś p om yś la ł sobie, że m usi 
ten kw ia t odszukać, żeby nie w iadom o co! G dy 
nadeszła czarodz ie jska  noc św ię to jańska , Jacuś 
pow iedz ia ł do siebie:

— G dy d ru dzy  będą przez og ień  skaka li, pó jdę  
w las, zna jdę  ten kw ia t p ap roc i. N ie uda mi się 
jednego  roku , pó jdę  na d ru g i, na trzec i, i będę 
c h o d z ił dopóty , aż go w yszukam  i urwę!

I tak z rob ił. U m ył się, w dz ia ł b ia łą  koszulę, czapkę 
z paw im  p ió rk iem , now e łap c ie  lipow e  i gdy ty lko  
m rok zapadł, ruszy ł do lasu. W ydaw a ło  mu się, że 
las ten zna dobrze, a tu nagle — osob liw a  rzecz — 
ani drzewa nie rozpoznaje , ani śc ieżki zna jom ej. 
W śród c iem nych  gąszczy jak ieś św ia te łka  m igają, 
nagle gasną... A le Jacuś nie bał się ich i dz ie l
nie szed ł da le j. C iężko  b y ło  iść, bo to . nag le  ja 
kaś k łoda  się zw a liła , krzaki d rogę  zastąp iły , 
ale ch ło p ie c  p rzeda rł się przez nie i tak doszed ł 
do m oczar.

S p ró b o w a ł p rze jść. N ic z tego , g rzęźnie . W szę
dzie  b ło to . G dz ien iegdz ie  kępy traw  w yrasta ją . 
Z aczą ł w ięc  iść z kępy na kępę. N ie w ied z ia ł 
gdzie  jes t i k tó rę d y  m ó g łb y  do dom u w ró c ić . W tem  
pa trzy  — przed nim  o g ro m n y  krzak pap roc i, a na 
jed nym  liśc iu , u spodu, św iec i się ja k  b ry la n t 
kw ia tuszek z ło ty , w  środku  m ający o czko  śm ie jące.

Serce mu m ocno  zab iło . Już m ia ł kw ia tuszek 
p och w yc ić , gdy  w tem ... ku r zapia ł. Kw ia tek o tw o 
rzy ł w ie lk ie  oko, b łysn ą ł n im  i — zgasł. Ś m ie 
chy  ty lko  d a ły  się s łyszeć w ko ło . Jacus iow i 
zaszum ia ło  w  g ło w ie  i u p a d ł n a  z iem ię. N ie  w ied z ia ł 
jak  i k iedy  zna laz ł się w  chacie. M atka mu ty lko  
z p łaczem  m ów iła , że pó łżyw ego  zna lez iono  go nad 
ranem  w lesie.

Jacuś nie rezygnow a ł ze zna lez ien ia  cudow nego  
kw ia tu . C zeka ł ca ły  rok, ty lk o  n ikom u o tym  nie 
m ów ił. Tak d oczeka ł sobó tk i. I znów  u b ra ł się tak 
ja k  p op rze dn io  i poszed ł w las. D roga była  też 
ciężka, ch oć  zupe łn ie  inna. Nagle patrzy, św ieci 
się coś dz iw n ie  — ten sam kw ia tek, co przed 
rok iem ! P odb iega  doń i w yc iąg a  rękę, a tu — 
znów  ku ry  zap ia ły  i... w szystko  zn ik ło . Jacuś 
p rzy rzek ł sob ie , że do trzech  razy sztuka. Po
czu ł zm ęczenie, p o ło ż y ł się w ięc  na m chu i za
snął.

cd. na str. 13

Co mówisz, piesku?

http://www.takaratoys.co.jp/english/


Sobótkowy 
zwyczaj 
w wigilię 
św. Jana

Z końcem czerwca, u progu lata, odprawia
no niegdyś prastare święta ku czci słońca i miłości, 
które — pomimo rozmaitych zmian w formie i dosto
sowania do chrześcijańskiego kalendarza, trwały 
przez długie wieki i jeszcze do dziś częściowo pozo
stają. Są to przede wszystkim sobótki, niegdyś bardzo 
powszechne. Zabawa była bardzo wesoła i cieszyła się 
popularnością także i u szlachty, która w zasadzie 
dość niechętnie ustosunkowywała się do zabaw wiej
skich.

Przywiązanie do tego zwyczaju było w Polsce 
bardzo silne. S łyszyło się głosy, aby zwyczaj ten 
szanować jako odwieczny, ale były też i głosy, które 
nawoływały do tępienia tego pogańskiego obyczaju. 
M imo że ognie palono ku czci św iętego Jana, prze
konanie o pogańskich korzeniach sobótek było po
wszechne.

Zw olenn icy sobótek głosili:

Jan święty Chrzciciel przyszedł Więc palą sobótki,
A wkoło niej, śpiewając, skaczą wiejskie młódki.
Nie znoście tych zwyczajów! Co nas z wieków doszło
i wiekiem się ustało, trzeba by w wiek poszło.

Przeciwnicy zaś, zwłaszcza duchowni, patrzyli 
z odrazą na ów zwyczaj i starali się go zwalczać. Sam 
M ikołaj Rej, mający na ogó ł w ie lk ie  zrozum ienie dla 
zabaw i wesołości, n iechętnie i szyderczo w ypow iada ł 
się na temat sobótek:

Dzień św. Jana — bylicą się opasać a całą noc koło ognia 
skakać — toć też niemałe uczynki miłosierne. A tam 
największe czary, błędy na ten czas się dzieją.

Zdarzały się nawet zorganizowane krucjaty prze
ciw ko sobótkom . Przeciwko tak nieprzyjem nym  fo r
mom niszczenia starej tradyc ji występowali obrońcy 
tego typu zwyczajów. T łum aczono w ięc palenie sobó
tek jako pamiątkę palenia bałwanów pogańskich:

Na tę pamiątkę i po dziś dzień w wiglię Jana św. ognie 
ludzie palą, weseląc się z tego, iż im tego dnia pierwszy raz 
światłość ewangelii świętej rozświeciła. I pokazując też to, iż 
i po dziś dzień są gotowi takie bałwochwalstwa palić, jeśliby 
się kędy między ludźmi prostymi znajdowały. A iż ten dzień, 
którego na on czas kazano było publikować ewangelię po 
wszystkim państwie polskim, był dzień niedzielny, a w sobo

tę te bałwany palono, dlatego i po dziś dzień takie ognie 
sobótką zowiemy.

Sobótkę — w czasie jej stosunkowo dużej św iet
ności — obchodzono następująco: główną atrakcję 
stanow iło  zawsze rozpalenie ognisk, przy których 
grupowała się cała ludność wsi czy miasteczka. Przy 
ogniskach odbyw ały się najrozm aitsze popisy: śp ie
wano stare ludowe pieśni, praw iono dow cipy i zagad
ki. Panował radosny nastrój. Najwięcej zamiesza
nia w yw oływ ały skoki przez ognisko, podczas k tó 
rych m łodzież popisywała się swą zręcznością. 
Całą noc przygryw ali m uzykanci, zebrani raczyli 
się obfic ie  piwem z przyw iezionych specjaln ie be
czek.

Do sobótkow ych zwyczajów  należało również zbie
ranie rozm aitych ziół, którym i przystra jano chaty. 
Najbardziej poszukiwanym  zielem była bylica, którą 
zdob iono ściany dom ostw  i opasywano się, stanowiła 
bowiem nieodłączne akcesorium  sobótkow ych tań
ców.

W pewnych okolicach, w związku z obrzędem 
sobótki, utrzym ywała się w iara w  istn ienie legen
darnego kwiatu paproci. Kto zerwał taki kw iat pa
proci — m ówiono — ma zapewnione szczęście i powo
dzenie w życiu. Legendę o kwiatu paproci prezentu
jem y na str. 11, 13.

Gdzieniegdzie w ito  też w ianki z bylicy, które 
następnie zanoszono do święcenia. W ierzono, że 
posiadają one cudowną moc i z tego względu p iln ie 
przechowywano je przez cały rok — strzegły bowiem 
od piorunów.

Na wschodzie Polski is tn ia ł zwyczaj puszczania 
w ianków  na wodę. W w ieczór sobótkow y dziewczę
ta puszczały w ianki, a czuwający na czółnach 
m łodzieńcy rzucali się za nimi w pogoń. W yło
w ienie w ianka w różyło  dziewczynie rychłe zamąż- 
pójście.

Zwalczanie sobótki doprow adziło  do tego, że 
zarzucono zbierania ziół, zapomniano o bylicy, 
zn ik ły  obrzędowe pieśni. W w ieku XVIII już ty l
ko palono ogniska i skakano przez nie. Ponie
waż palenie ognisk powodowało czasem pożary, 
szczególnie po m iastach, zwyczaj ten był w dal
szym ciągu tępiony. Później pow róc iły  wprawdzie 
zwyczaje palenia sobótkow ych ogni, n igdy jednak 
już nie pow rócono do dawnych poetyckich zwycza
jów.

Nazwa sobótki, od dnia sobotniego pochodzą
ca, nie była oczyw iście ani pierwotną, ani po
wszechną w całej Polsce. Lud m azowiecki i pod
laski na prawym brzegu W isły, nad Narwią i Bu
giem zamieszkały, obrzęd ten znał pod mianem Ku- 
palnocki. Sobótka na Rusi zwie się Kupałą, a licz
ne ślady tego obrzędu z W ołynia, Ukrainy, L itwy 
i B iałorusi opisywali dawni zbieracze ku ltu ry  lu
dowej.

W w ig ilię  św. Jana, kiedy palono sobótki, obcho
dzono pola z pochodniam i, które robiono z d ługich 
k ijów , ow ija jąc je szmatami lub słomą umaczaną 
w sm ole lub żyw icy. To obchodzenie pól znane było 
na Mazowszu w w ielu w ioskach.

Każdy naród słowiański, który pragnie własne życie 
rozwijać, musi w swoim piśmiennictwie, w swej 
sztuce, widowiskach, zabawach i rozrywkach, przy
pominać, odtwarzać i czerpać ze swoich tradycji, 
zachowywać piękne zwyczaje praojców — do takich 
zwyczajów należą właśnie sobótka i wianki.
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Rano o b u d z ił się na skra ju  lasu, i sam nie w iedzia ł, 
czy w szys tko  to  sen, czy rzeczyw iśc ie  mu się to  
zdarzy ło .

Rok szybko  p rze lec ia ł i nadchodz iła  ko le jna  
sobó tka . Tym  razem m atka nie ch c ia ła  go w ypu śc ić  
do  lasu, ale w ym kn ą ł się jakoś  o zm roku . W szedł do 
lasu, a tu znów  dz iw na  rzecz, bo las tak i sam, jak 
co dzień, n ic  się n ie zm ie n iło  w  nim . Ścieżki i d rze 
wa znajom e, a pap roc i — jak  na lekarstw o ! S zuka ł 
i szukał, i n ic. Już m ia ł z rezygnow ać, g d y  wtem ... 
tuż pod nogam i zobaczy ł w ym arzony kw iatek. Pięć 
lis tkó w  m ia ł z ło tych , a w  ś rod ku  — oczko  św iecą 
ce. W yc iągną ł rękę, p o c h w y c ił go. Z ap iek ło  go jak 
ogn iem , ale nie co fn ą ł ręki, trzym a ł m ocno! Kw iat 
w  oczach zaczął rosnąć, a ś w ie c ił tak m ocno, że 
Jacuś m u s ia ł zam knąć oczy, bo go zupe łn ie  oś lep ia 
ło ... S chow a ł kw ia t za pazuchę, pod lewą rękę, na 
serce... I nagle us łysza ł g łos:

— W zią łeś m nie, szczęście  to  tw o je , ale pam ię ta j
o tym , że kto  m nie  ma, ten m oże w szys tko , co chce, 
ty lk o  z n ik im , i n igdy  sw oim  szczęściem  dz ie lić  się 
nie w olno...

Jacuś pełen radości, p om yś la ł sobie, że ch c ia ł
by, aby mu by ło  dob rze  na św iecie . P oczu ł też 
zaraz, że kw ia t mu do c ia ła  p rzy lgą ł, p rzy ró s ł
i  w serce za pu śc ił ko rzonk i. N aw et się z tego  
ucieszył, bo bał się, ż e  go zgub i, a lbo  mu ktoś go 
zabierze. W raca ł do dom u u radow any, dum ny 
m yśląc już  o tym , co c h c ia łb y  m ieć i czego ma 
żądać od kw iatka. A  w ięc  tak: na jp ie rw  zam arzy ł mu 
się pałac, liczna  s łużba  i og rom ne  państw o. Ledw ie
o tym  pom yśla ł, ju ż  się znalazł, zupe łn ie  odm ie 
n iony , na skra ju  lasu, ale w  o ko lic y , k tó re j zu pe ł
n ie nie znał. U bran ie  m ia ł bogate, bu ty  ze z ło tym i 
podków kam i, pas w ysadzany, koszu lę  z na jc ień 
szego p łó tna . Tuż przed nim  s ta ł pow óz zaprzężony 
w trzy  pary b ia łych  kon i, a kam erdyner, k łan ia jąc  
się n isko, do ka re ty  go p row adził.

Po ch w ili b y ł ju ż  w  pałacu. I to  w  jak im  pa ła 
cu! Pełno s łużby  w szędzie  ty lko ... ani jedne j zna
jom e j tw arzy nie w idać! P row adzono go do skarbca, 
gdzie  stosam i leżało z ło to , s reb ro , d iam en ty  i inne 
k le jn o ty . M yś ła ł naw et czasem , aby posłać garść 
jedną  a lbo  d rugą  m atce czy b rac iom , żeby po la  
sob ie  ku p ili, a lbo  coś z ch ud ob y , ale w iedz ia ł, że 
nie może, bo zaraz by jego  bogactw o  i szczęście p ry 
sło...

M inę ło  k ilka  lat. T ęskno ta  za b lisk im i w zię ła  
jednak  górę. W siad ł do pow ozu  i pom yś la ł, aby 
zna leźć się przed chatą  rodz iców . Ledw ie pom yśla ł, 
a już  się zna laz ł przed sw o im  p od w ó rk ie m . Aż za
p łaka ł ze w zruszenia, bo o to  w id z ia ł w szystko  mu 
tak znane, tak b lisk ie , ty lk o  jeszcze nędzn ie jsze  po 
tych  jeg o  w span ia łośc iach  się w ydaw ało . Na próg 
w yszła  zgarb iona  m atka, schorow ana, sm utna. Nie 
poznała syna.

— Jacuś! W olne  żarty, jaśn ie  panie! On m ia ł 
serce poczc iw e  i n ie  c h c ia łb y  naw et szczęścia, 
k tó rym  nie m óg łby  się podzie lić ...

Jacuś s ta ł zaw stydzony  i u po ko rzon y . O czy 
spuśc ił. K ieszenie  m ia ł pe łne z ło ta, ale co ręką 
s ięgną ł, by dać m atce, s trach  go o ga rn ia ł, że 
w szys tko  u trac i. Kw ia t pap roc i leżał na jego  sercu

jak  pancerz że lazny. S iad ł do pow ozu i kazał 
w racać. A le  co się w  nim  dzia ło , żaden język  nie 
w ypow ie . S łow a stare j m atk i, że nie ma szczęścia 
d la  cz łow ieka , jeże li s ię  n im  d z ie lić  n ie może, 
b rzm ia ły  mu w uszach, jak przekleństw o...

M inę ło  k ilka  lat, w  c iągu  k tó rych  Jacuś p ró bo w a ł 
zag łuszyć w y rzu ty  sum ien ia  i tęskno tę  za sw oim i. 
W końcu nie w y trzym a ł i znów  p o jecha ł do rodz inne 
go dom u. W szedł do chaty. Stara m atka leżała na łó ż 
ku w kąciku, nie poznała go. Jacus iow i serce się kra
ja ło , a le p onow n ie  z ląk ł się o w łasne bogactw o . W y
szed ł z ch a ty  n ic  n ie m ów iąc  i zna laz ł się w  pałacu.

Z a m k n ą ł się w  p oko ju  i p łakał. Pod że laznym  pan
cerzem  kw ia tu  b ud z iło  się serce i sum ien ie . C hc ia ł 
je  zag łuszyć, ale ponad w szystko  brzm ia ło :

„N ie  ma szczęścia  d la cz łow ieka , jeże li się n im  
z d rug im  p od z ie lić  nie m oże!” .

D w orzan ie  m a rtw ili się o sw ego pana, bo bardzo 
się z m ie n ił zew nętrzn ie . S ta ł się nerw ow y, n ie 
c ie rp liw y , c iąg le  narzeka ł i byle czego p łakał. 
I w  tym  sw oim  szczęściu  i bogactw ie , k tó re  go 
o tacza ło, m ęczy ł się nie do zn ies ien ia .

Z nów  m in ą ł ja k iś  czas. K tó regoś dnia, po bez
sennej nocy, Jacuś kaza ł się znow u w ieźć  do wsi... 
D łużej tak nie może żyć z tym  robakiem  w  piersi!

S tanął przed dom em . W szystko było  jak przedtem , 
a le żyw ej duszy w okó ł! Z a jrza ł przez o kno  — chata  
pusta. W tem  żebrak s to jący  u p ło tu , zaczął w ołać:

— A czego tam , jasny  panie! C hata pusta, 
w szys tko  w nie j w ym a rło  z b iedy, g łodu , ch o ro b y
i tęskno ty ...

Jakby  ska m ien ia ły  s ta ł ów  nasz szczęś liw iec 
u p rogu  — s ta ł i stał... „Z  m oje j w in y  zg inę li on i — 
m yś la ł w  duchu  — n iechże  i ja  g in ę !” . Ledw o tak 
pom yś la ł, z iem ia  się o tw o rzy ła  i zn ikną ł. A w raz 
z n im  zn ikn ą ł także n ieszczęsny kw ia t paproci.

(Na podstawie baśni J. I. Kraszewskiego



STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

informator dla kandydatów na rok akademicki 2002/2003
Jak co roku przed m łodzieżą staje problem, jakie 

w ybrać studia i uczelnie. P roponujem y studia w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej (ChAT).

Chrześcijańska Akadem ia Teo logiczna jest pań
stwową i ekum eniczną szkołą wyższą. Uczelnia ksz
ta łc i studentów  w zakresie nauk teo logicznych i peda
gog icznych, p rzygotow ując pracow ników  duchow 
nych i św ieckich dla Kościołów  chrześcijańskich w 
Polsce, a także dla adm in istracji państwowej i samo
rządowej oraz innych instytucji, w szczególności 
ośw iatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi również 
dzia łalność naukowo-badawczą oraz przygotowuje 
kandydatów do tego charakteru pracy. Akadem ia jest 
jedyną w Europie uczelnią teologiczną, która skupia 
studentów  z tak w ielu różnych Kościołów. Ekum eni
czny charakter ChAT decyduje o tym , że uczelnia rea
lizuje swoje zadania w oparciu o zasadę rów noupraw 
nienia, poszanowania wartości duchowych wszystkich 
wyznań, ku ltu r i tradyc ji oraz w poczuciu odpow ie
dzia lności chrześcijańskie j i obywatelskiej.

O przyjęcie  na studia  w ChAT mogą ubiegać się 
wszyscy absolw enci szkół średnich (świeccy i 
duchow ni). S tudenci otrzym ują, tak jak na innych 
uczelniach, stypendium  państwowe.

ChAT jako uczelnia jednowydzia łowa, obok stu 
d iów  teo log icznych o feruje zawodowe studia licen
cjackie  z pedagogiki w zakresie pracy socja lnej oraz 
pedagogiki szkolnej i korekcyjnej. Ponadto prowadzi 
się 2-le tn ie  uzupełniające studia magisterskie w 
zakresie pedagogiki re lig ijne j i etyki. We wszystkich 
przypadkach można w ybrać stacjonarną (dzienną) 
lub zaoczną form ę stud iów  (studia zaoczne są p ła tne).

STUDIA MAGISTERSKIE 
NA KIERUNKU TEOLOGIA 
W ZAKRESIE
TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ:

Studia trw ają  pięć lat (dziesięć semestrów). 
Absolw enci o trzym ują ty tu ł m agistra — w zakresie 
teo log ii. Studenci przygotow ują się do szeroko pojętej 
pracy duszpasterskiej w Kościele. Blok zajęć pedago
gicznych, k tó ry jest integra lną częścią studiów, umoż
liw ia zdobycie  kw a lifikac ji nauczycie lskich w zakresie 
nauczania re lig ii i etyki.

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

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci o trzym ują ty tu ł zawodowy licencjata w zakresie

pracy socja lnej, k tó ry daje równoprawne kw alifikacje 
z absolwentam i uczelni św ieckich, tj. um ożliw ia m.in. 
prace w placówkach socja lnych i opiekuńczych, a 
także w adm in istracji samorządowej. Studia te mogą 
być interesujące m.in. dla kandydatów zajm ujących 
się pracą diakonijną, pracą z ludźmi starszym i i n ie
pełnosprawnym i czy poradnictwem  pastoralnym . 
S truktura  studiów  jest pom yślana pod kątem prakty
cznego prowadzenia pracy socja lnej i zarządzania 
placówkami socja lnym i.

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

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci o trzym ują  ty tu ł zaw odowy licencjata w  zakresie 
pedagogiki szko lnej i  ko rekcyjne j, k tó ry  daje rów no
prawne kw a lifikac je  z  absolwentami uczelni św ieckich, 
tj. um ożliw ia  pracę zarówno w koście lnych, jak i 
św ieckich instytuc jach  edukacyjnych. Studia te są 
przeznaczone d la osób zain teresowanych wspom a
ganiem i korygow aniem  rozwoju in te lektualnego i 
psychicznego dzieci.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA 
MAGISTERSKIE W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I  ETYKI:

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przeznaczone 
są w pierwszym rzędzie dla absolwentów Wyższych 
Studiów Zawodowych ChAT oraz Wyższych Seminariów
Teolog icznych (z uprawnieniam i licencjackim i).

TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA
Kandydatów  na dzienne i zaoczne p ięcio letn ie  

studia  m agisterskie na kierunku teo log ia  obowiązuje 
rozm owa kw alifikacyjna, które j celem jest ocena 
w iadom ości z zakresu w iedzy konfesyjnej w oparciu  o 
m ateria ł lekc ji relig ii d la  szkół średnich, predyspozycji 
kandydata do tego typu  studiów  oraz znajom ość 
poniższych lektur:

Kury Urs, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, 
dążenia, Warszawa 1996

1. rozdz. Historia Kościoła starokatolickiego, 
s. 23-135;



2. rozdz. Nauka Kościoła starokatolickiego, s. 139- 
-175:

3. rozdz. Kościół i urząd, s. 241-342.

4. roz dz, Trzy postacie ekumenii, s. 378-398.

5. rozdz. Polskokatolicyzm (ks. bp prof. dr hab. 
Wiktor Wysoczański), s. 425-459

*
Kandydatów na dzienne i zaoczne wyższe studia 

zawodowe obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, któ 
rej celem jest ocena przydatności kandydata do 
pracy socja lnej oraz pracy pedagogicznej z dziećm i
i młodzieżą.

Treści rozmowy dotyczą:

— znajom ości le k tu r  z  zakresu pedagogiki, których 
lista jest udostępniona w sekretariacie Uczelni,

— znajom ości problem ów  socja lnych w środow i
sku lokalnym  i wyznaniowym  kandydata,

— problem ów  w ychow aw czych w rodzin ie, szkole

o
raz grupie wyznaniowej kandydata,
— zagadnień pato log ii społecznych,

— postaw wobec dzieci specjalnej troski oraz osób 
niepełnosprawnych.,

— refleksji nad m ożliwościam i rozwiązań obser
wowanych problem ów pedagogicznych i społe
cznych,

— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą 
Kościołów  i w spó lnot wyznaniowych.

Podstawą przyjęć na 2-letn ie uzupełnia jące studia
magisterskie w zakresie pedagogiki re lig ijne j i etyki 
jest konkurs dyplomów.

Kandydaci na studia teo logiczne i wyższe studia 
zawodowe na rok akadem icki 2002/2003 składają 
dokum enty do 21 czerwca 2002 r. Natom iast dla 
kandydatów  na 2-letn ie uzupełniające studia ma
gisterskie term in składania dokum entów  upływa 
20 września 2002 r.

Rozmowa kw alifikacyjna na studia magisterskie 
dzienne i zaoczne na kierunku teo log ia  odbędzie się
1 lipca, rozmowa kw a lifikacyjna  na wyższe dzienne

studia zawodowe (licencjackie) odbędzie się 1 lipcarodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI
Wydawca: Społeczne Towarzystwo 
Polskich Katolików. Instytut Wydawniczy 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Redaguje Kolegium. Adres redakcji: 
ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa, 
tel. (22) 868-32-47. Cena prenumeraty 
rocznej: 24 zł. Redakcja nie zwraca tek
stów nie zamówionych i zastrzega so
bie prawo ich redagowania i skracania.

Druk: Zakład Poligraficzny „Polkat — 
Holding” Sp. z o.o. Zam. 128/2002.

a 2 lipca na zaoczne wyższe studia zawodowe. Lista

przyjętych na uzupełnia jące studia magisterskie zos
tanie ogłoszona 28 września 2002 r. W szyscy kandy

daci zobowiązani są do złożenia następujących 
dokumentów;
— kwestionariusza osobowego,
— św iadectwa dojrzałości,
— dyplom u ukończenia wyższych studiów  zawodo
wych (dotyczy kandydatów  na uzupełniające studia 
magisterskie),
— wypisu z dowodu osobistego i książeczki w o jsko
wej lub kserokopii stron z adnotacjam i,
— orzeczenia lekarskiego dotyczącego kształcenia i 
zawodu,
— 3 zdjęć o wym iarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty m anipulacyjnej,
— pisma polecającego ze swojego Kościoła (dotyczy 
kandydatów na 5-letn ie  studia m agisterskie na kie
runku teologia).

Opłatę egzam inacyjną (m anipulacyjną również w 
przypadku przyjęcia bez egzam inów wstępnych) 
ustala się na 75, — zł. (wpłata w  kasie uczelni).

Rekrutacja jesienna — według powyższych za
sad i w m iarę w olnych m iejsc — odbędzie się
12 i 13 września 2002 r.

1. LITERATURA — Egzamin wstępny 
PRACA SOCJALNA

Adam Zych, Człow iek wobec starości, Warszawa 1995 
M ałgorzata Baranowska, To jest wasze życie, Kraków 
1994
Joni, Joni Eareckson, Warszawa 1991
Ruth Maxwell, Dzieci, a lkohol, narkotyki, Gdańsk 
1994

2.  LITERATURA -  
PEDAGOGIKA SZKOLNA
I  KOREKCYJNA

O buchowska I.: Kochać i rozumieć. Jak pomóc swo
jemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo, W y
daw nictw o „Media Rodzina of Poznań” , Poznań 1996 
Seligman D.: O inteligencji prawie wszystko. Kontrwowe- 
rsje wokół ilorazu inteligencji, PWN, Warszawa 1995 
Strelau J.: O inteligencji człowieka, W ydawnictwo 
„W iedza Powszechna” , Warszawa 1987 
M oir A. Jessel D.: Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy 
między mężczyzną a kobietą, Państwowy Instytut 
W ydwniczy, Warszawa 1993
G ruszczyk-Kolczyńska E.: Dlaczego dzieci nie potra
fią uczyć się matematyki, Instytu t W ydawniczy Zw iąz
ków Zawodowych, Warszawa 1989 
Opowieści terapeutów. Komentuje H. Olechnowicz,
W ydawnictw a Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1997
O lechnow icz H.: Dziecko własnym terapeutą, Pań
stwowe W ydawnictwa Naukowe, Warszawa 1995. 
Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w 
przedszkolu, red. G. H undertm arck, W ydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993
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Co zawierają 
i na co pomagają 
wody mineralne?

Żelazo — pomaga w leczeniu 
anemii, zaopatruje organizm w tlen, 
wchodzi w skład krwi.

Magnez — wpływa korzystnie na 
system nerwowy, aktyw izu je prze
mianę materii, działa przeciwzawa- 
łowo.

Wapń -  przynosi ulgę a lerg i
kom, wzmacnia kości i zęby, w p ły 
wa na pracę mięśni, popraw ia krze
p liwość krwi, chroni układ krąże
nia.

Siarka — odtruwa wątrobę, 
przyspiesza trawienie, wpływa na 
wzrost paznokci.

Jod — poprawia pracę tarczycy.
Potas — odgrywa ważną rolę 

w gospodarce wodnej organizmu, 
wpływa na praw id łowe funkc jono 
wanie mięśni.

Sód — ważny dla gospodarki 
wodnej organizmu, prawidłowej 
czynności mięśni i regulacji c iś
nienia krwi.

Fluor — wzmacnia kości i zęby, 
zapobiega próchnicy.

Selen — działa antynow otw oro- 
wo, chroni przed reumatyzmem, 
chorobam i serca i układu krą
żenia.

Obrzęki nóg

Występują zwykle w lecie, a szcze- 
gólnie  nasilają się w ieczorem. Naj
częściej um iejscaw iają się w o ko li
cach kostek.

Obrzękom n ó g  zapobiega spanie 
z nogami uniesionym i trochę wyżej 
niż tu łów . W tym celu podkłada się 
pod nie materacyk lub pled złożo
ny we czworo i p rzykryty przeście
radłem.

Mając choćby niewielką sk łon
ność do tego defektu, należy nosić 
wygodne obuwie, a niekiedy spe
cjalne rajstopy.

Podczas pracy nie można sie
dzieć z podkurczonym i nogami, 
lepiej trzym ać je wyprostowane na 
niskim  stołeczku.

Bardzo pomaga chodzenie na 
palcach 5-10 m inut w ciągu dnia, 
jak również odpow iednia g im na
styka i masaż.

Wskazana jest w ieczorna kąpiel 
z solą c iechocińską lub rum ian
kiem, która zm niejszy uczucie 
zm ęczenia, ciężaru i palenia 
w nogach.

Pięć razy dziennie 
warzywa i owoce

Jest to hasło propagowane przez 
prof. W ito lda Zatońskiego — leka
rza kierującego badaniem przyczyn 
um ieralności na now otwory złoś
liwe. Jako najlepsze remedium na 
wszelkie postacie tej groźnej cho
roby poleca on codziennie spoży
wanie dużej ilości warzyw, owo
ców, orzechów i nasion. Lansuje 
zwłaszcza śliwki i morele suszone, 
które dostarczają także boru — po
zwalającego utrzymać odpow iedni 
poziom estrogenów.

W orzechach, migdałach i innych 
nasionach jest też dużo kwasów 
tłuszczowych, zapobiegających two- 
rzeniu się w naczyniach zakrzepów 
krwi.

Zawarta w słoneczniku w itam i
na E opóźnia procesy starzenia. 
Obecny w nich cynk to lek pom oc
niczy w zwalczaniu przerostu pro
staty.

Dieta 
przy nadciśnieniu

Produkty niewskazane: tłuste 
mięsa, tłus ty  drób i ryby morskie, 
smalec, słonina, boczek, podroby, 
a lkohol, mocna kawa i herbata, 
konserwy, marynaty, solone i wę
dzone ryby, koncentraty, vegeta, 
w yroby garmażeryjne, żółtka, sery 
żółte, słone wypieki, ciasta na 
proszku, majonez, chipsy, solone 
orzeszki, żywność typu fast food.

Produkty dopuszczalne: chude 
mięsa i drób, potrawy mączne
i z kasz, pom idory, cebula, czo
snek, sałata, szpinak, ogórki, wa
rzywa kapustne, rzodkiewki, bura
ki, banany, w inogrona, żurawiny, 
jabłka, cytrusy, przetwory ow oco
we (niskosłodzone), odtłuszczone 
mleko i jego przetwory, miód.

Zalecenia:
•  Zastąpić sól kuchenną takim i 

przyprawam i jak: kminek, majera
nek, czosnek.

•  W prowadzić do jadłospisu 
warzywa i owoce, mające w łaści
wości obniżania ciśnienia: żuraw i
na, czarna porzeczka, jarzębina, 
cytryna, buraki, czosnek, rok it
nik.

Herbata dobra 
na kości

Nie lubisz mleka? Trochę szko
da, ale można temu zaradzić. Aby 
mieć mocne kości, wystarczy pić 
herbatę. Codzienne jej p icie przez 
co najmniej dziesięć lat zwiększa 
gęstość kości o b lisko 5 proc.

Zespół naukowców z Tajwanu 
przeanalizował częstotliwość picia 
herbaty, mleka, kawy oraz zażywa
nie wapnia u tysiąca osób po trzy
dziestce. Potem zm ierzono im gę
stość kości. Okazało się, że „her- 
baciarze” z co najmniej sześciolet- 
nym stażem m ieli znacznie m oc
niejsze kości od pozostałych uczest
n ików  badań. I dotyczyło  to zarów
no w ie lb ic ie li herbaty czarnej, zie
lonej, jak i u lung. Żadnych pozy
tyw nych zmian nie zaobserwowa
no natom iast u osób, które regu
larnie p iły  herbatę krócej niż sześć 
lat.

Urok 
kuchennego stołu

Zastosujm y w naszej kuchni dro 
biazgi wykonane z korka. Mogą to 
być np. podkładki pod naczynia. 
Pięknie prezentują się korkowe 
serwetki na kuchennym stole. Są 
nie ty lko  estetyczne, ale i łatwe do 
utrzym ania w czystości. Nie w y
magają ciągłego prania i prasowa
nia.


