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„Ukaż mi drogę, którą mam postępować...”
Pragnę wypełniać wolę Twoją, Panie
1. Daj mi usłyszeć rano miłosierdzie Twoje;
Bo w Tobie nadzieję pokładam.
2. Ukaż mi drogę, którą mam postępować;
Bo ku Tobie podniosłem duszę moją!
Psalm 143 (fragment)
Droga człowieka do Boga pro
wadzi przez zachowywanie Jego
świętej woli, poprzez zachowywa
nie i przestrzeganie w życiu przy
kazań Bożych, poprzez życie treś
ciami nauki ewangelijnej. Przy
pomina nam o tym sam Jezus
Chrystus, który mówi: „Kto wypeł
nia wolę Ojca mego, który jest
w niebiesiech, ten wejdzie do kró
lestwa niebieskiego” . Tę samą
myśl, tę samą zasadę przypomina
nam Kościół w momencie udziela
nia sakramentu Chrztu św. Wola
Boga wyrażona w Jego przykaza
niach jest dla człowieka drogow
skazem. On wskazuje nam kieru
nek naszego postępowania.
Stale gdzieś człowiek dąży, ku
czemuś zmierza. Tak jest, bo życie
ludzkie jest nieustannym dąże
niem, nieustannym działaniem,
nieustannym realizowaniem ce
lów — i tych wielkich, i tych ma
łych. I właśnie owo dążenie jest
zewsząd nadmiarem aktywności,
która niekiedy robi wrażenie prze
rażającej gonitwy. I tak szybko
mijają dni, miesiące i lata. Z każ
dym dniem starzejemy się. A nikt
nie chciałby być starym. Każdy
chciałby być w pełni sił i zdrowia.
Tymczasem czas mija nieubłagal
nie, a mijający czas zbliża nas jed
nocześnie i zawsze nieuchronnie
do jakiegoś kresu.

Człowiek wykorzystuje dany mu
czas po to, aby w życiu coś osiąg
nąć — osiągnąć jakieś dobro czy
też szczęście. Jest to naturalne
pragnienie i dążenie każdego z nas.
Człowiek wierzący wie także i o tym,
że oprócz dóbr, jakie daje mu i ofe
ruje ten świat, które są możliwe do
osiągnięcia, dóbr, które mają bez
wątpienia wielką wartość i znacze
nie w życiu jest jeszcze przed nim
do osiągnięcia także dobro innego
rzędu — tym dobrem jest dobro
nadprzyrodzone, cel ostateczny
wszelkich dążeń ziemskich. Tym
dobrem ostatecznym jest dla czło
wieka Bóg.
Wiemy o tym z Objawienia
Bożego. Wiemy o tym z nauki
Jezusa Chrystusa zawartej w Jego
Ewangelii. To dobro jest możliwe
do osiągnięcia przez wszystkich.
Aby je osiągnąć, trzeba wypełniać
jedynie wolę Boga. Dlatego czło
wiek wierzący stara się zawsze
dawać nie innym, ale sobie sa
memu, odpowiedź na pytanie: czy
wypełniam w swoim życiu wolę
Bożą, a więc, czy jestem całym
swoim życiem, swoimi myślami
i sercem skierowany ku Bogu. Od
tego przecież zależy to, czy dobro
ostateczne zostanie osiągnięte.
Pytanie, czy jestem skierowany ku
Bogu, jest pytaniem odważnym,
trudnym i doniosłym. Pytanie to
wyraża zawsze jakąś tęsknotę za
przybliżeniem się do Boga, jakąś
nadzieję, że On przeniknie nas
swym światłem, swą obecnością
i swą łaską. Tę właśnie potrzebę
i nadzieję wyrażają słowa Psalmi
sty, za którym powtarzmy: „Daj mi
drogę, którą mam postępować,

bo ku Tobie podniosłem duszę
moją!... Naucz mnie czynić wo
lę Twoją, Panie, albowiem Ty
jesteś Bogiem moim" (Ps 143,

8 . 10).

Pytanie: czy wypełniam wolę
Bożą i czy kroczę właściwą drogą
ku Bogu, powinno budzić w czło
wieku zawsze jakiś niepokój. Nie
ma w tym nic dziwnego. To nawet
dobrze, bowiem jest to znak łaski
i głos łaski. Uczucia niepokoju
i wątpliwości nie mają tylko ci, któ
rzy nie mają przed sobą żadnego
celu, którym na niczym nie zależy,
którzy niczym się nie przejmują,
którym „wszystko jedno” nawet
w tym życiu. Tacy też wiele nie
osiągną.
Każdy chrześcijanin kroczy ca
łym swoim życiem na spotkanie
z Bogiem. Szuka Boga i Boga
pragnie. Nie jest to tylko szukanie
czy pragnienie oparte na fikcji.
Człowiek może Boga poznać i zjed
noczyć się z Nim, tak aby Pan Bóg
był obecny w całym jego życiu.
Może, bo ta możliwość dana jest
człowiekowi w Jezusie Chrystusie
i przez Jezusa Chrystusa, który
stał się człowiekiem, aby spot
kać się z człowiekiem, z każdym.
Po to przyszedł na świat, aby
każdy człowiek mógł dojść do
Ojca.
Jezus Chrystus, Bóg — Czło
wiek, przyszedł na świat, aby każ
dego człowieka odkupić i każdemu
umożliwić zbawienie, aby każdy
z nas mógł kroczyć drogą ku Bogu:
Ojcu — Synowi i Duchowi Świę
temu.

Bukiety ziół i kwiatów polnych
w święto Matki Bożej
Święto Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny, zwane popular
nie dniem Matki Boskiej Zielnej
(15 sierpnia), łączy się ściś
le ze zwyczajami żniwiarskim i,
bardzo często bowiem dożynki
obchodzono właśnie w to świę
to i wówczas wianek dożynko

wy niesiono do poświęcenia
do kościoła. Dawniej świę
to Wniebowzięcia Maryi nosiło
też inne nazwy: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnięcia.
W dzień ten — staropolskim
zwyczajem — święci się rozmaite
rośliny: kłosy różnych zbóż,
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W n ie b o w zię cie N a jś w ię ts z e i M a ry i P a n n y m ai. T ycjan r. 1518; na str. 16 — R o d zin a N a j
św ię tsze j M a ry i P a n n y — fra g m e n t ta b lic y ś ro d k o w e j try p ty k u z R ych n o w a

warzywa, owoce, zioła leczni
cze, które wszystkie wiązano
razem w wianek lub snopek, oz
dabiano kwiatami i niesiono do
kościoła. Podobnie jak Boże Cia
ło, dzień Matki Boskiej Ziel
nej uważa się za drugi dzień
w roku przeznaczony szczegól
nie do święcenia ziół i kwiatów
polnych.
Był to zawsze obyczaj piękny,
malowniczy i pachnący. NaMazow-

szu i Podlasiu niesiono do kościo- j
ła boże drzewka, hizop, lawendę,
dziewannę, rumianek, aby je po
święcić. Natomiast w krakowskiem
święcono dwanaście roślin. Były
to: włoski Najświętszej Panny, żół
to kwitnący obieżyświat, trojeść,
żabie skrzeki, boże drzewko,
rotyć, lubczyk, leszczynę (konie
cznie z orzechem), żyto, konopie,
len i miętę. Dawniej w każdej cha
cie wiejskiej można było zobaczyć
te zioła wiszący u powały, albo też
wetknięte za święty obraz. Wie
rzono w magiczną moc poświęco
nych w kościele ziół, pom ocnych
przy leczeniu ludzi i zwierząt.
W innych rejonach Polski świę
cono w kościele (oprócz ziół pol
nych, w których zawsze była
bylica), różne zboża: len, proso,

Matka Boska Zielna — mai. Piotr Stachiennica

żyto, pszenicę, jęczmień, owies
i makówki — z każdego rodzaju

6 sierpnia — Przemienienie Pańskie
Po krótkim odpoczynku, gdy zmrok ogarniał już doliny, a na niebie dogasały
ostatnie zorze zachodu — postanowił Jezus wyszukać odpowiednie miejsce na
miejsce na modlitwę. Wybrał niewielką kotlinę leżącą u samego szczytu, otwar
tą w dół od strony południowo-wschodniej i przytuloną do niewielkiej ściany
skalnej. Tutaj rozłożyli płaszcze I zaczęli się modlić. Potem uczniowie pozostali
na trawiastej polanie, a Zbawiciel poszedł na skałę, by tam oddać się samotnej
modlitwie. Apostołowie próbowali go naśladować, jednak zmęczenie wzięło
górę. Zasnęli. Była już zapewne głęboka noc, gdy niezwykły blask padł na
twarze śpiących. Otworzywszy oczy ujrzeli Jezusa w zupełnie innej postaci, niż
Go widywali codziennie. Nie mając odwagi ruszyć się z miejsca, z zapartym
tchem wpatrywać się zaczęli w to nadzwyczajne zjawisko.
Tak opisuje J. Roztworowski scenę Przemienienia
pt. O b ra z k i z ż y c ia Z b a w ic ie la , W arszawa 1947.

w

książce

A było to na górze Tabor
W Piśmie Świętym czytamy: Oto
Chrystus „przemienił się wobec
nich, Twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło” (Mt 17,2). „Jego odzie

nie stało się tak lśniąco białe, jak
żaden farbiarz na ziemi wybielić
nie zdoła” (Mk 9, 3).
Dalej pisarz kreśli scenę Prze
mienienia: Całą postać Jego ota-

Góra Tab or — fot. z r. 1900

zbóż chociaż po kilka dorodnych
kłosów. Po poświęceniu, w ykru
szano z tych kłosów ziarna do
pierwszego siewu na zagonie.
Naród polski ma w sposób
szczególny zakodowaną w du
szach cześć dla Najświętszej
Maryi Panny. Boża Rodzicielka
jest dla nas wzorem wiary
chrześcijańskiej, oddania się
płynącego z wiary, służby z du
cha i miłości. Jest wzorem czło
wieka wsłuchującego się w sło
wo Boże i modlącego się do Bo
ga.
Czcząc Maryję jako Matkę Bo
żą, K ościół pragnie uwielbić
Jezusa Chrystusa. Módlmy się:
„Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko” .
czał krąg światła, jakby tryskają
cego z wewnątrz postaci Mistrza,
światła tak cudownego, że zawie
rało w sobie jasność słońca i ła
godny blask zarazem. Nie raziło
ono jednak oczu, a przecież roz
świetlało wszystko wokoło. Jak
w najpełniejszy dzień, w blasku
tym widać było każdą trawkę,
każdą kępkę mchu w szczelinach
skały. Pod postacią nadzwyczajnej
światłości ukazał Jezus trzem
uczniom rąbek chwały przysługu
jącej Jego bóstwu. W chwilę potem
obok Jezusa zauważyli apostoło
wie dwóch innych mężów, również
jaśniejących i promiennych.
Bo oto — jak pisze Ewangeli
sta— „ukazałsię im Eliasz z Mojże
szem, którzy rozmawiali z Jezu
sem” (M k9,4). W Ewangelii św. Ma
teusza czytamy dalej: „Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Panie, dobrze że
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Elia
sza. Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlny osłonił ich, a z obło
ku odezwał się głos: To jest mój
Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!
Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich
i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się.
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie
widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im mówiąc: Nie opo
wiadajcie nikomu o tym widzeniu,
aż Syn Człowieczy zmartwych
wstanie” (Mt 17, 4-9).
Przemienienie Chrystusa jest
jeszcze jednym dowodem — oprócz
Zmartwychwstania — że Jezus jest
Bogiem, a nauka, jaką głosił, jest
boska. Chociaż Przemienienie Pań
skie trwało krótko, to jednak ucz
niowie otrzymali odpowiedź, którą
potwierdzi Zmartwychwstanie.

Z życia naszych parafii

Boże Ciało w Hucisku
Przygotowania do uroczystości
Bożego Ciała w parafii pw. Wnie
bowzięcia Najświętszej Marii Pan
ny rozpoczęły się w Hucisku
wcześnie rano. Zgodnie z tradycją,
na jednej z ulic Huciska wierni
przygotowali cztery ołtarze eucha
rystyczne, które pięknie przystro
jono brzozowymi gałązkami i mnó
stwem kwiatów.
Msza św. rozpoczęła się spowie
dzią powszechną, w której uczest
niczyli wierni z miejscowej parafii.

Ks. proboszcz Paweł Walczyński
w wygłoszonej hom ilii zw rócił
uwagę na potrzebę uroczystego
obchodzenia Bożego Ciała —
święta Eucharystii. Eucharystia to
dziękczynienie, dziękowaliśmyzatem Panu Bogu, jak tylko potrafi
liśmy najpiękniej, za ten bezcenny
dar Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa Pana.
Na zakończenie Mszy św. Prze
najświętszy Sakrament uroczyście
niesiono w procesji do czterech

ołtarzy. To wyjście z Chrystusem
ze świątyni było manifestacją
naszej wiary i przynależności do
Kościoła Polskokatolickiego. Dzie
wczynki w białych sukniach sypały
płatki kwiatów przed złocistą mon
strancję, która — niesiona przez
kapłana — rzucała diamentowe
blaski na idących w procesji
wiernych. Pięknie udekorowane
ołtarze budziły w sercu radość
i uwielbienie Boga. Dziękowa
liśmy Panu Bogu za obecność
wśród nas.
To święto jeszcze bardziej zjed
noczyło nas z Jezusem Chrystu
sem, naszym Panem i Zbawicie
lem.

(Agnieszka)

Najważniejsze wydarzenia
z życia parafii w Hucisku
z ostatnich dwóch lat.
rok 2003

Boże Ciało — Msza św. w świątyni

• W uroczystość Bożego Cia
ła gościliśmy wiernych z pa
rafii lubelskiej, którzy spre
zentowali nam piękną fioletową
kapę.
• W dniu 15 sierpnia naszą uro
czystość parafialną uświetniła
obecność Scholi Młodzieżowej
z parafii w Okolę, pod przewod
nictwem ks. H. Szryta.
• We wrześniu uczestniczyliś
my w święcie parafialnym w Oko
lę, skąd przywieźliśmy białą
kapę.
• Obóz letni w Urlach dla dzieci
i młodzieży.
• Założyliśmy centralne ogrze
wanie na plebanii.

Przed świątynią ustawiono ołtarz

rok 2004
• W styczniu w naszej świątyni
odbył się koncert kolęd w wyko
naniu chóru Filharmonii Świę
tokrzyskiej.
• Obóz letni w Urlach dla dzieci
i młodzieży.
rok 2005
• W styczniu braliśmy udział
w Tygodniu o Jedność Chrześci
jan, w trakcie którego nasz pro
boszcz wygłosił homilię w koś
ciele seminaryjnym w Kielcach.
• Uczestniczyliśmy w Świato
wym Dniu Modlitwy w Kielcach.
• Co 6 tygodni w Radiu Kielce
nadawana jest audycja na temat
życia i działalności Kościoła Pol
skokatolickiego.
• Rozpoczęliśmy generalny re
mont naszej świątyni.
• Dzieci i młodzież przygo
towują się do obozu letniego
w Szczawnicy.

Pierwsza Komunia Św. w parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukownie

Pam iątkowe zdjęcie grupy dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Św.

Nadszedł dzień 22 maja 2005 r. — szczególnie oczekiwany
przez dzieci. Poranek zapowiadał piękną, słoneczną pgodę.
Już od godz. 10 plac przed kościołem zaczął się wypełniać
wiernymi. Zarówno wystrój placu, jak i wnętrze kościoła zwia
stowały wyjątkowy dzień w życiu parafii: Uroczysty dzień
zwiastował, dzień od dawna upragniony. 28 dzieci (17 dzie
wczynek i 11 chłopców) przystąpiło do Pierwszej Komunii Św.

Wyjątkowy dzień w parafii, kiedy dzieci Pierwszokomunijne
oraz wszyscy przystępujący do Stołu Pańskiego przyjęli
Eucharystię pod postacią Chleba i Wina — Ciało i Krew Pana
Jezusa. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30.
Do dzieci zgromadzonych przed kościołem oraz do wszyst
kich uczestników uroczystości wyszedł ks. prob. Antoni Nor
man poprzedzony przez ministrantów. Po słowach powitania,
Ks. Proboszcz poświęcił świece, książeczki, różańce oraz
medaliki. Rodzice oraz chrzestni udzielili błogosławieństwa.
Z pieśnią Pod Twą Obronę procesjonalnie udano się do
kościoła.
Przedstawicielka rodziców dzieci Pierwszokomunijnych (p.
Edyta Skrzyniarz) poprosiła ks. Proboszcza o udzielenie dzie
ciom Komunii św.
Ks. Proboszcz powitał wszystkich zgromadzonych oraz
przeprowadził spowiedź św,, aby wszyscy z czystym sercem
mogli uczestniczyć we Mszy św.
Dzieci Pierwszokomunijne oraz ich rodzice czynnie uczest
niczyli we Mszy św. (czytania mszalne, psalm resp., modlitwa
powszechna). W czasie kazania Ks. Proboszcz podkreślił
wielką miłość Jezusa do wszystkich ludzi, a szczególnie do
dzieci. Pan Jezus pozostał bowiem z nimi w Komunii św.
Przyjęcie I Komunii św. to wyjątkowa chwila dla dzieci, ich
rodziców i chrzestnych, którzy z wielką miłością patrzyli na
swe pociechy, jakże już inne, uduchowione. Podziękowania,
jakie dzieci skierowały do Ks. Proboszcza i do swoich rodzi
ców, zakończyły Mszę św.

(Uczestnik)

Bukowno 2005.0530
Ks. prob. Antoni Norman
ul. Wapienna 4
32-332 Bukowno

Jego Ekscelencja
K s. Bp. pro f. zw . d r hab. W iktor W ysoczański
Zw ierzchnik K ościoła Polskokatolickiego

Z w ielką radością dow iedziałem się
o w yborze W aszej E kscelencji na
R ektora C hrześcijańskiej A kadem ii
Teologicznej w W arszawie. D um ny
je s te m , że w ybór W aszej E kscelencji
zo sta ł dokonany jednom yślnie. Życzę
W aszej E kscelencji błogosławieństwa
B ożego we w szystk ich poczynaniach.
Niech D obry Ojciec darzy Waszą
Ekscelencję zdrow iem i siłą w p e ł
nieniu tak za szczytn ej posługi.
Ks. proboszcz Antoni Norman

Rozważania

Gdzie jest niebo?
Nie idzie nam tutaj o rozprawę z dziedziny astro
nomii. Pisząc o niebie, pragniemy nakreślić w moż
liwie najprostszy sposób to, co zwykły wierzący
człowiek, prawdziwy chrześcijanin, powinien wiedzieć
o niebie, jako o mieszkaniu Boga.
Kościół przypomina swoim
wiernym, przez codzienne na
uczanie, a także z okazji wie
lu świąt kościelnych, takich jak
np. W niebowstąpienie czy Wnie
bowzięcie, realizm istnienia nad
przyrodzonego nieba. Bo niebo
istnieje.
W starożytności ludzie loka
lizowali niebo w górze, tuż
za chmurami, na firm amencie
usianym gwiazdami. Zbawiciel
w swoim nauczaniu opierał się
na tej powszechnej wówczas
opinii,
umieszczając
niebo
w górze. Tak było również
z
Wniebowstąpieniem
Pań
skim.
W Ewangelii św. Marka (16,19)
czytamy: „Po rozmowie z ni
mi Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy
Boga” . Natomiast w Dziejach
Apostolskich (1, 9-11) zapi
sano: „Po tych słowach uniósł
się w górę i obłok zabrał Go
im sprzed oczu. Kiedy uporczy
wie wpatrywali się w Niego,
jak wstępował do nieba, przy
stąpili do nich dwaj mężowie
w białych szatach. I rzekli:
„Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Ten Jezus, wzięty od was do
nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do
nieba” .
Niebo nadprzyrodzone jako
miejsce mieszkania Ojca jest
w górze. Mówi o tym św. Pa
weł Apostoł, zachęcając Kolosan do myślenia o niebie (Kol 3,
1-2): „Jeśliście więc razem
z Chrystusem powstali z mar
twych, szukając tego, co w gó
rze, gdzie przebywa Chrystus za
siadając po prawicy Boga, dąż
cie do tego, co w górze, nie
do tego co na ziem i” . Natomiast

w Liście do Tesaloniczan (4,
17) czytamy: „Potem my, żywi
i pozostawieni, wraz z nimi
będziemy porwani w powietrze,
na obłoki naprzeciw Pana, i w ten
sposób zawsze będziemy z Pa
nem” .
Św. Paweł wyznaje też, że był
w niebie (najprawdopodobniej nie
opuściwszy ani na moment zie
mi): „Znam człowieka w Chrystu
sie, który przed czternastu laty —
czy w ciele — nie wiem, czy poza

ciałem — też nie wiem. Bóg to
wie — został porwany aż do trze
ciego
nieba.
I wiem,
że
człowiek ten — czy w ciele,
nie wiem, czy poza ciałem, —
też nie wiem, Bóg to wie — zo
stał porwany do raju” . (2 Kor
12, 2-4). Tak antropom orficznie przedstawione ujęcia nie
ba są z coraz większym scepty
cyzmem przyjmowane nawet przez
ludzi szczerze wierzących, tę
skniących do wiecznej szczę
śliwości w domu Ojca niebie
skiego. I nie należy się temu
dziwić.
Przewrót wwyobrażeniach spra
w iły odkrycia astronomiczne,
a zwłaszcza podróże w kosmos.
Niebo zaczęło się oddalać coraz
bardziej w głąb otchłani mię
dzygwiezdnej, a obecme cofa się
z szybkością większą niż światło.
I chyba dobrze się stało, że zbyt
materialnie pojmowane niebo

NIEBO — KOSMOS. Znaleziono najmniejszą ze
znanych do tej pory planetę poza Układem Słonecznym.
Nowo odkryty glob jest zaledwie siedem razy większy
od Ziemi i krąży w okół gwiazdy bardzo podobnej do
naszego Słońca. Czyżby to był nasz kosmiczny kuzyn?
(Informacja z Gazety Wyborczej z dn. 15 czerwca br.).
Fot. przedstawia artystyczną wizję nowo odkrytej
planety — gorącego, skalistego globu krążącego wokół
odległej o 15 lat świetlnych od naszego słońca gwiazdy.
O dkrycie dowodzi, że jesteśmy już w stanie odkryć
planety podobnej wielkości i w dodatku położone
niedaleko od naszego Układu Słonecznego.

przestało niemal być brane
w rachubę. Bo nawet najpotężniej
szy teleskop w bezdennej otch
łani wszechświata nie dostrzeże
planety, na której mieszkałby
Bóg Ojciec z aniołami, gdzie
zm artwychwstały Chrystus żyłby
w swoim uwielbionym po zmart
wychwstaniu ciele, gdzie prze
bywałaby Matka Najświętsza —
jedyny człowiek z duszą i cia
łem wzięty do życia wiecznego.
Zanim więc popatrzym y na
niebo oczyma wiary, musimy
stwierdzić, że dotychczasowe
odkrycia nie przekreślają definityw nie
możliwości
istnie-

nia, gdzieś w makrokosmosie,
zmaterializowanej form y b ib lij
nego nieba. Autorzy powieści
fantastycznych w ułamku sekun
dy mogą przemierzyć m iliardy
lat świetlnych — ale jest to
tylko, jak dotychczas, zwykła
fantazja.
Kiedy zastanowimy się głębiej
nad treścią tekstów biblijnych
mówiących o niebie, zauwa
:
żymy,
że szukanie nieba nad
przyrodzonego w przestrzeni
kosmicznej i próby nawiązania
z; nim materialnego kontaktu są
i
niemożliwe,
a wszelkie podróże
I
bezcelowe.
Bóg bowiem, „je

dyny, mający nieśmiertelność,
zamieszkuje światłość niedo
stępną” ^ Tm 6,16), czyli w innym
świecie. Nie trzeba więc wędro
wać fizycznie i przemierzać w iel
kich przestrzeni, Bóg i Jego
niebo jest obok. Przecież je
steśmy świątynią Bożą, a Duch
Boży mieszka w nas. Bóg, miesz
kając w człowieku, nie przestaje
mieszkać w światłości nieprzy
stępnej, czyli w niebie. Z tego
wynika, że niebo nadprzyro
dzone może być równocześnie
bardzo daleko od grzesznika
i bardzo blisko człowieka spra
wiedliwego.

Z życia naszych parafii

Miła uroczystość w częstochowskiej świątyni
W dniu 23 kwietnia br. w św iątyni
częstochowskiej zgromadzili się
wierni i duchowieństwo, by w cza
sie dziękczynno-błagalnej Mszy św.
polecać Bogu w modlitwach czci
godnego Solenizanta — bpa Jerze
go Szotmillera, Administratora Die
cezji Krakowsko-Częstochowskiej.
Na Mszę św. przyjechało także
wiele osób z innych parafii, m.in.
liczna grupa wiernych z parafii polskokatolickiej w Okolę.
Mszy św. przewodniczył dostoj
ny Solenizant, który również prze
prowadził spowiedź św. W imieniu
wszystkich zebranych życzenia
złożył Dziekan Dekanatu Śląskie
go — ks. inf. Eugeniusz Stelmach.
Przekazał on także życzenia od
Zwierzchnika Kościoła ks. bpa
prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego oraz od Przewodniczącego
Śląskiego Oddziału PRE ks. pre
zesa mgr. Jana Grossa. Odczytano
również życzenia od księży, którzy
nie mogli przybyć w tym dniu do
Częstochowy.
Uroczystość uświetniła Schola
z parafii polskokatolickiej w Oko
lę, którą prowadził ks. prob. Hu
bert Szryt. Po Mszy św. wszyscy
księża spotkali się na wspólnej
agapie w pomieszczeniu Kurii Bi
skupiej.
Załączone zdjęcia w pełni obra
zują tę miłą uroczystość.
Ks. Tadeusz Budacz

Z życia Kościoła

Sakrament Bierzmowania — nie
pozostawia nam marginesu na
szukanie własnej drogi przez ży
cie — taką drogą staje się jedy
nie droga Chrystusowej Ewan
gelii. Temu służyć mają dary
Ducha Świętego, które stały się
tego dnia udziałem tych młodych
ludzi — Sakrament Bierzmowania
nakłada na nas obowiązek odważ
nego głoszenia naszej wiary,
trwania przy niej i jej bronie
nia.

Arcypasterska wizytacja
Zwierzchnika Kościoła Polskokatoiickiego
Ks. Bpa Prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego
(Z e s ła n ie D u c h a Ś w ięteg o — 1 5 .0 5 .2 0 0 5 .)

„Idźcie i oznajmijcie Jano
wi coście słyszeli i widzieli.
Ślepi widzą, głusi słyszą, umar
li zmartwychwstają, ubogim gło
szona jest Ewangelia” Mt 11,
4-5.

„ Weźmijcie Ducha Świętego
idąc nauczajcie w szystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Święte
go
którym odpuścicie grzechy
są im odpuszczone,
a którym zatrzym acie, są im zatrzym an e” (J 20, 23;
M t 28, 19.
—

—

Nie biblijny Wieczernik, ale lubelski wieczernik modlitwy w polskokatoiickiej świątyni pw. Matki Bożej Wniebowziętej, nie Dwu
nastu, a jedynie siedmiu młodych ludzi otrzymało dar Ducha Świę
tego. W Zesłanie Ducha Świętego parafia w Lublinie w widzialny
sposób doświadczyła obecności Ducha Rozumu, Męstwa, Rady,
Mądrości, Bojażni Bożej, Roztropności i Umiejętności.

—

Mało tego — Apostołow ie rzeczy
wiście wychodzą do narodów, by
realizować Chrystusowy testa
ment — „idąc nauczajcie...”.
Dzisiaj Kościół Święty również
potrzebuje tych, którzy będą reali
zować wolę Jezusa Chrystusa.
Z w rócił na to uwagę w Słowie
Pasterskim Zwierzchnik Kościoła
Polskokatoiickiego — Jego Eksce
lencja Ks. Bp W iktor Wysoczański,
mówiąc:
„D rodzy w Chrystusie Panu,
zgrom adzeni w tutejszej świątyni.
I my tu wszyscy jesteśmy cząstką
Chrystusowego Kościoła, wyzna
ją cy tę samą wiarę w Skład Apo
stolski — w imię Ojca, i Syna i Du-

Za tę wspólnotę m odlitw y —
Bogu niech będą dzięki!

Wręczenie
pamiątek
Sakramentu
Bierzmowania
przez
Zwierzchnika
Kościoła

cha Świętego. To wezwanie wyma
wiane w sprawowanej liturgii
mszalnej w świątyniach, w na
szych codziennych pacierzach,
ma nam przypom inać o naszych
zobowiązaniach wyznawania wia
ry przyjętych przez Chrzest
Święty” .
Sakramenty Chrztu Świętego
i Bierzmowaniato nie tylko widzial-

Bierzm owani w parafii lubelskiej

Bp W iktor Wysoczański — Zw ierzchnik Kościoła Polskokatoiickiego w RP
udziela Sakram entu Bierzm owania

Czas w ielkanocny został uwień
czony udzieleniem Sakramentu
Bierzmowania. Przez kolejne w iel
kanocne niedziele Kościół w Sło
wie Bożym ukazywał relacje na
ocznych świadków cudownego
zmartwychwstania Jezusa C hry
stusa. Było to szczególne utwierdza
nie w wierze przygotowujących się
do przyjęcia tego Sakramentu.

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam” J 20,

21.

Przez Zesłanie Ducha Świętego
dokonało się narodzenie Chrystu
sowego Kościoła — to przez
napełnienie serc zatrwożonych
Uczniów zamkniętych w Wieczer
niku siedm iorakim i darami poko
nany został lęk przed tłumem.

ny obrzęd, w którym mamy możli
wość uczestniczyć w naszych
świątyniach. Te Sakramenty są
naszą odpowiedzią na zaproszenie
Jezusa i wyrazem troski dzieci
Bożych o powierzony nam Kościół
Święty. Droga wiary — zapocząt
kowana w chwili przyjęcia Chrztu
Świętego, a potwierdzona przez

Za
udzielenie
Sakramentu
Bierzmowania, okolicznościowe Sło
wo Pasterskie, serdeczne podzię
kowania Jego Ekscelencji Ks. Bi
skupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu.
Za przeprowadzenie sakramen
talnej spowiedzi świętej i konce
lebrę Mszy Świętej — dziękuję
ks. inf. Ryszardowi Dąbrowskie
mu.
Drogim Parafianom — za licz
ny udział we Mszy Świętej i od
powiednie przygotowanie tej ra
dosnej parafialnej i kościel
nej uroczystości — z serca dzię
kuję.
Ks. Andrzej Gontarek

Ks. prob. Andrzej G ontarek dziękuje wszystkim zgrom adzonym za wspólnotę modlitwy

Z życia naszych parafii

Rowerowa wyprawa do kotłowskiej parafii

O r^ ńiizałorzy Rajdu -u-v

Każdy wypoczynek, wyprawa,
czy zw iedzanie mają swój urok.
Poznajem y ciekaw e miejsca,
a zwłaszcza h istorię i przyrodę
polskiej ziemi. Mieszkamy blisko
pięknych i ciekawych miejsc, któ
re w arto zwiedzić, zobaczyć,
aby poznać uroki tych o ko lic
oraz spotkać się z ciekaw ym i
ludźm i.
Taką w ypraw ę po Ziem i Kalis
kiej zo rg an izo w a ł K lub T u ry 
s ty k i K o la rskie j „C y k lis ta ” ,
przy kaliskim PTTK, w dniu
14 maja 2005 r. Trasa w io d ła
z Kalisza do Kotłowa. Uczest
nicy rajdu row erow ego liczą
cego 30 osób w różnym w ieku
p rzyb yli do parafii polskoka to lickiej w Kotłow ie.
Z h is to rią p a ra fii i re
gionu zapoznał uczestników
ks. proboszcz A nto n i S trzel
czyk, potem przy herbacie i o g 
nisku przygotow anym przez w i
kariusza parafii ks. Juliana

K op ińskiego i m łodzież naszej
parafii, a zwłaszcza Tomasza
W itonia, w szyscy odpoczyw ali,
zajadając pieczoną kiełbasę
i p o d ziw ia ją c u ro ki o k o li
cy.
Mam y nadzieję, że organiza
to rzy na stałe w prow adzą do

kalendarza im prez m ajow ych
w ypraw ę rowerową do Kotłowa,
aby przy o gn isku i d zię kczyn 
nej m o d litw ie podziw iać pięk
no ko tło w skie j ziem i, bogatej
w h istorię i u ro kliw e kra j
obrazy.
Ks. Julian Kopiński

PODZIĘKOWANIE
u c z e s tn ic y Rajdu, „sobotnie w ędrów ki' do Kotłowa
zorgan izow an ego p rzez K.lu.b T u r y s ty k i K o ta rs k ie j „ C y k lista '
w d n iu 1 4 w.a\a z o o s r d zięk u ją b a rd zo

G o sz c z o w i Antoniemu Strzelczyk0
^ ariuszowi Juliuszowi kopiusk^ 1*1
Z .a serdeczne Tirzyjfcle, zo rgan izow an ie prelekcji z h is to r ii
tCoś&iola P olsko k atolick iego w R P oraz w span iałą za b a w ę p rzy

o g n isk u .

Jak to było dawniej, przed wiekami

Stary Testament znał już liczne
przepisy higieniczne
Dawno temu, pięćset lat przed
narodzeniem Chrystusa, na po
łudniowym zboczu Akropolu ateń
skiego wznosiła się świątynia
bogini Higiei, córki Eskulapa, którą
Grecy uważali za upostaciowienie
zdrowia. Od jej imienia nazwano
naukę, która wyjaśnia, co może
zagrażać naszemu zdrowiu i jak
należy postępować, by ustrzec się
chorób i szkodliwego działania
czynników zewnętrznych — czyli
higienę.
Podkreślić należy, że przepisy
zmierzające do zachowania zdro
wych warunków życia istniały już
przed tysiącami lat, a niejedne
z nich utrzymały swoje znaczenie
do dnia dzisiejszego. Również
z zamierzchłej przeszłości pocho
dzą pewne urządzenia, które na
zwalibyśmy „komunalnymi", a któ
re miały zapewnić zdrowotne
warunki mieszkańcom miast. Na
przykład: w starożytnym Egipcie
istniały przy świątyniach kąpieli
ska publiczne. Z Krety przeszedł
do Egiptu sposób rozprowadzania
miedzianymi rurami wody desz
czowej, gromadzonej w specjal
nych zbiornikach. W tym też okre
sie istniały przepisy dotyczące
osuszania bagien, walki z robact
wem i szczurami, wywożenia śmie
ci i odpadków poza miasto. Po
dobnie w Indiach na wiele stuleci
przed narodzeniem Chrystusa zna
no szczepienie przeciwko ospie
(w Europie wprowadzono je w koń
cu XVIII wieku). Polegało ono na
wcieraniu ropy pobranej z króst
chorych ludzi do nosa ludzi zdro
wych. W wielu przypadkach szcze
pienie to zapobiegało chorobie.
Stary Testament zawiera liczne
przepisy higieniczne dotyczące
przyrządzania posiłków, umiaru
w jedzeniu i piciu wina, mycia rąk
przed posiłkiem, unikania sty
czności z chorymi. Żydzi nauczali,
że czystość łączy się bezpośrednio
z pobożnością. Zasady czystości
przeniknęły z Judei do Egiptu,
gdzie ustawowo wprowadzono obo
wiązek przestrzegania przepisów
higienicznych. Egipcjanie myli
się codziennie, regularnie prali
odzież, zabezpieczali żywność
przed muchami, sypiaii pod moski-

tierami dla uchronienia się od
komarów.
W starożytnej Grecji sprawa
zaopatrzenia ludności w wodę
musiała być dobrze rozwiązana,
zwłaszcza w dużych miastach.
W Atenach i innych miastach na
szerokich ulicach i placach miej
skich tryskały fontanny zasilane
wodą z pobliskich gór, spływającą

Nie w yobrażam y sobie naszego życia bez
przestrzegania zasad higieny

podziemnymi wodociągami i syste
mem rur doprowadzoną do miesz
kań. W domach istniały już wów
czas ustępy, a pod ulicami biegły
kanały odprowadzające nieczystoś
ci poza miasto. Oczywiście, w ta
kich warunkach mieszkali tylko
ludzie zamożni, biedota zaś korzy
stała z publicznych ustępów, a wo
dę czerpała z miejskich studzien.
Problem dostarczania ludności
dobrej wody rozwiązano jednak
dopiero w starożytnym państwie
rzymskim. Mieszkańcy Rzymu ko
rzystali z wody bieżącej doprowa
dzanej za pomocą słynnych akwe
duktów (zachowane do dzisiaj).
W całym państwie rzymskim było po
nad 200 akweduktów, w samym Rzy
mie — kilkanaście. W niektórych
miastach istnieły filtry, w których
wodę przepuszczano przez porowaty
kamień lub warstwę piachu. Dla
odpływu wody budowano też specjal
ną sieć kanalizacyjną, podziemną,
do której uchodziły ścieki z do
mowych łazienek i ustępów, często
już spłukiwanych wodą.
Termy — czyli wspaniale urzą
dzone kąpieliska publiczne, mo
gące pomieścić kilka tysięcy osób
równocześnie — stanowiły ośro
dek życia towarzyskiego Rzymian.

Na terenie kąpieliska istniały sauny
do kąpieli parowych, które i dziś
nazywane są często „łaźniami
rzymskimi” . Bogaci Rzymianie mie
li niewielkie łaźnie prywatne, ale
w całym mieście było ponad 800
kąpielisk publicznych.
Również grzebanie zmarłych było
ściśle uregulowane przepisami
w starożytnym Rzymie. Ludzi boga
tych chowano w katakumbach, nie
raz we wspaniałych grobowcach,
ubogich zaś palono, a popioły
zsypywano do wspólnych mogił.
W średniowieczu poziom hi
gieny gwałtownie się obniżył. Tro
szczono się wyłącznie o ducha,
a troska o ciało uważana była za
grzech. Ludność wielu krajów
dziesiątkowały epidemie, które czę
sto uważano za „dopust Boży” .
Wepoce Od rodzenia także było kiep
sko z higieną. Dość wspomnieć,
że królowie francuscy przenosili
się z całym dworem co parę mie
sięcy z jednego zamku do drugie
go, by służba miała możność oczy
ścić parki, a często także tara
sy i niekiedy nawet stopnie pała
cowe. W pałacu wersalskim próżno
by szukać łazienki czy umywalni.
Królewska toaleta poranna polega
ła na umoczeniu czubków palców
w wodzie różanej i przetarciu po
wiek. Rzeźbione łapki z kości sło
niowej do drapania się po plecach
i misternie wykonane młoteczki ze
złota do bicia wszy nikogo nie
raziły. Brud ukrywano pod war
stwą różu i pudru, a nieprzyjem
ny zapach całego ciała zagłusza
no drogimi pachnidłami. Jeśli taki
brud panował w pałacach, to moż
na sobie wyobrazić, w jakich wa
runkach żyła biedota miejska i chło
pi na wsi. Jednak już wtedy zna
lazł się człowiek, który zaintere
sował się zdrowiem najuboższych.
Był nim Włoch G. Ramazzini, który
w r. 1771 jako pierwszy badał zależ
ność występowania różnych chorób
od rodzaju pracy, warunków pracy
i higieny. Wswych pismach domagał
się on poprawy tych warunków. Na
zwano go ojcem higieny pracy.
Wiek XIX zabłysnął dopiero odkry
ciami Pasteura i Kocha, zapocząt
kowującymi ogromny rozwój hi
gieny, kładącymi nacisk na zdrowie
i warunki bytowe człowieka.

Na półce z książkami
W księgarniach pojawiła się książka Jerzego Holzera „Europejska trage
dia XX wieku. II wojna światowa” (Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa
2005 r.). Nie ma w niej niczego o triumfie armii alianckich, jest tylko mowa
o tragedii — ogromnej, porażającej.

dla młodego czytelnika nie do
pojęcia.
Relacje więźniów obozów kon
centracyjnych na pewno pozo
staną bliższe wyobrażeniu o wo
jennych cierpieniach niż statystyki
o milionach ofiar. Oto jedna z ta-

Rzecz o tragedii i cierpieniu
Coraz mniej wiedzą o tragedii
II wojny światowej ludzie, którym
przyszło żyć w dzisiejszej Europie
na początku XXI wieku. Wymierają
już ci, którzy świadomie przeżyli
owe straszne lata, a i tak dystans
czasu zaciera osobiste wspomnie
nia. Dla potomnych II wojna świa
towa zdawać się może równie
odległa, a do pewnego stopnia
równie egzotyczna jak wojny Gre
ków z Persami, najazdy Hunów,
wyprawy krzyżowe, wojna trzy
dziestoletnia czy podboje Napo
leona. Przeszłość odchodzi bo
wiem wraz z tymi, którzy ją
pamiętają.
Przeszłość żyje potem wyłącznie
na kartach papieru,,w zapiskach
filmowych, zdjęciowych, magneto
fonowych. I tak jest również teraz.
Doświadczenie tragedii II wojny
światowej staje się powoli — w mia
rę upływu lat — jedynie opowieś
cią, a przestaje być przeżyciem.
Siłą rzeczy odgrywa więc coraz
mniejszą rolę jako przestroga
i ostrzeżenie na przyszłość.
Podczas I wojny światowej cier
pieli głównie żołnierze. Podczas
drugiej wojny światowej było już
inaczej, jeszcze gorzej — dramat
wojny dotknął wszystkich: dzieci,
kobiet, starców. Autor książki
stwierdza, że niedługo przed wy
buchem II wojny światowej Euro
pejczycy oszaleli. „Społeczeństwa
europejskie były chore. Ich choro
ba miała charakter przede wszyst
kim psychiczny. Objawiała się
natężeniem agresji, skierowanej
często przez jedną zbiorowość
używającą przemocy przeciw in
nej (...). Wróg przestawał być
człowiekiem” . Żydów porównywa
no do robactwa, kułaków do
wieprzów, a nieprawomyślnych
chłopów do kotów, które trzeba
topić w rzece. Opis narastającego
szaleństwa, zanim jeszcze doszło
do samej zbrodni wojny, uświada
mia, że zło zaczęło się długo przed
pierwszym wystrzałem.
Każda akcja przesiedleńcza, każ
da bitwa czy czystka pociągała za
sobą nie pojedyńcze ofiary, ale co
najmniej setki, a z reguły tysiące —
dziesiątki tysięcy, setki tysięcy.

Wszędzie ginęli ludzie.
Statystyki porażają. Współ
czesny człowiek nie może
sobie uzmysłowić ogromu
tragedii.
Czytelnika zaskakuje tu
taj jedna autorska decyz
ja. Autor świadomie zało
żył, że ze względu na
współczesnego czytelni
ka, musi pominąć w pew
nym sensie sedno wojen
nego dramatu. Pisząc o
cierpieniu, postanawia w
pewnym sensie nie pisać
o nim. Dlaczego i o co
w tym wszystkim chodzi?
Autor tłumaczy: „Przyją
łem zasadę, że nie będę
opisywał w sposób budzą
cy zgrozę najstraszliw
szych ówczesnych wyda
rzeń. (...) To, co piszę,
przepuszczam przez pe
wien filtr, filtr wytrzymaRok 1944.
Upadek
Powstania Warszawskiego
i tragiczna tułaczka
mieszkańców Warszawy

łości psychicznej normalnego Euro
pejczyka dzisiejszych dni. Sądzę,
że i tak wydarzenia czy fakty opi
sane w tej książce są makabryczne,
a dla umiejącego je sobie wyobra
zić czytelnika aż nadmiernie ma
kabryczne” . Taka decyzja wygląda
jak pokłon w kierunku czytelnika,
który na lekturę książki o wojnie
poświęca czas między teledyskiem
z MTV a dziennikiem w telewizji,
w którym śmierć i krew są równie
mało realne jak w filmie fabu
larnym.
Cierpienie i tragedia. Wyobra
źnia nie pozwala ogarnąć całoś
ci: obozy koncentracyjne, ulicz
ne łapanki, rozstrzelania, holo
caust, przymusowe roboty, nalo
ty dywanowe, wysiedlenia, do
świadczenia medyczne na kobie
tach i dzieciach, czystki etnicz
ne, głód, strach, okrucieństwo,
krew, rany i śmierć. Jeszcze raz
śmierć. A potem jeszcze pomno
żyć każde z tych słów przez mi
liony ofiar. To wszystko jest

kich relacji: „Polak, wówczas piętna
stoletni, wswym wspomnieniu pisze
o wydarzeniu, którego był świad
kiem— zatrzymaniu w Warszawie na
ulicy przez niemieckich żandar
mów wiosną 1942 roku siedmioletn iego żydowskiego chłopca. Zapew
ne, jak wielu innych wydostał się
z getta, by wyżebrać nieco żyw
ności dla siebie i swoich najbliż
szych. Jeden z Niemców wrzucił
chłopca do otworu kanalizacyjne
go i oddał w dół jeden strzał. Pamiętnikarz tak opisywał relacje
przechodniów: «Starsza pani w ka
peluszu, cała we łzach, wołała w pół
do siebie, w pół do ludzi: — To
mógł być każdy z nas, każdy z nas,
ale nie to dziecko! Ktoś przecho
dzący obok mnie mówił do idącej
z nim kobiety: — Wszyscy jesteśmy
upodleni, wszyscy! Tylko przez to,
że patrzyliśmy na to, nie mogąc nic
uczynić, całkiem bezradni« („Czar
ny rok” , s. 88)” .
(O pr. Gaz. Wyb. z dn. 18-19.VI. br.
Zapom niane cierpienie

Polskie tradycje

Postać Chrystusa Frasobliwego w rzeźbie ludowej
Rzeźba wyobrażająca Chrystusa
Frasobliwego stata się ogólnie
uznanym symbolem polskiej sztuki
ludowej. Nawet sam termin „Fra
sobliwy” — stosowany do określe
nia postaci siedzącego Pana Jezu
sa z głową opartą na dłoni — jest
zapożyczony z terminologii ludo
wej.
W Polsce spotyka się rzeźby
Chrystusa Frasobliwego od prze
łomu XV i XVI w. począwszy. W na
stępnych wiekach — zapewne nie
bez wpływów sztuki polskiej —
przedstawienia Frasobliwego spo
pularyzowały się u naszych wschod
nich sąsiadów, docierając aż na
Syberię. Ogromna popularność
tego właśnie wizerunku fascynuje
badaczy od dawna i wciąż na no
wo. Był on szczególnie ulubionym
obiektem modlitw ludzi prostych,
ale także służył za natchnienie
artystom — myślicielom tej miary
co np. DLirer.
Postać Chrystusa — człowieka
wspierającego głowę na dłoni
gestem zmęczenia, wyczerpiania
i rozpaczy, czy tylko zamyślenia —
dawała artystom możliwość wyra
żania ogromnie złożonych treści
emocjonalnych, symbolizujących
idee religijne, zarówno te najbar
dziej wysublimowane, jak i te
zrozumiałe dla wszystkich. Polskie
wizerunki „Frasobliwego” wyróż
niają się na tle twórczości ludowej
innych krajów europejskich. Osiąg
nęły wyjątkowo wysoki poziom
artystyczny, występują w niespo
tykanej gdzie indziej mnogości
wariantów ikonograficznych.
Od wieku XIX na Podkarpaciu,
w okolicach Nowego Sącza i Lima
nowej, a także na Podtatrzu, wśród
rzeźb ludowych dominuje przed
stawienie wyobrażające Frasobli
wego w płaszczu królewskim na
ramionach i koronie cierniowej,
dłonią obejmującego kolano pra
wej nogi. Podobne przypadki lo
kalnego kultu ludowego rzeźby
Chrystusa Frasobliwego przyto
czyć można także z innych stron
Polski. Ludowi twórcy mieli swój
własny osobisty stosunek do przed
stawienia Chrystusa Frasobliwe
go, jako symbolu określonych
uczuć i bliskości Boga człowie
kowi.

Najstarszą znanąfigurą przydroż
ną z Frasobliwym jest wysoki
ok. 6-metrowy słup murowany
z kamienia polnego, zwieńczony
otwartą z trzech stron latarnią.
Zachowały się nawet ślady pier
wotnie pokrywającego go tynku
z dekoracją oraz drewniana rzeźba
Chrystusa Frasobliwego umiesz
czonego na szczycie figury. Ka
pliczkę tę, wzniesioną na szczycie
wzgórza w Jodłówce Tuchowskiej k. Tarnowa datować można
na XVI w. Z 1620 r. pochodzi figura
przydrożna z Frasobliwym z Rado
szyc (stoi na cmentarzu). Jest to
również kapliczka słupowa. Na
szczycie wysok;ej, smukłej kolum
ny wznosi się kryta namiotowym
daszkiem latarnia, z trzech stron
pokryta płaskorzeźbami. Jedna
z nich przedstawia Frasobliwego,
w gotyckim ujęciu. Kształt obu
figur i sposób ich zdobienia
płaskorzeźbami pozwala zali
czyć je do kręgu przydrożnych
kapliczek kamiennych, popular
nych w Europie środkowej już
w XV w.
Od XVII w. datuje się, potwier
dzony przez liczne źródła history
czne, zwyczaj stawiania ogromnej
liczby krzyży, figur i kapliczek po
wsiach i przy drogach. W wielu
z nich umieszczano zapewne już
wówczas figury Frasobliwego, po
dobnie jak to się działo i w później
szych stuleciach aż po współczes
ność. Chrystus Frasobliwy był i po
został jednym z najbardziej ulu
bionych tematów wiejskich świątkarzy.
Zaczerpnięte z wiejskiej tradycji
ustnej interpretacje postaci Chry
stusa Frasobliwego posiadają wspól
ny rys; jest nim zwrócenie uwagi na
element ludzkiego, serdecznego
współczucia i zrozumienia dla
wszelkiego bólu i cierpienia. Pan
Jezus martwi się upadkiem ludzi,
z kolei wierni starają się Jego ból
zrozumieć i współczuć Mu. Umę
czony odpoczywa na kamieniu.
W salonach „Cepelii” , galeriach
sztuki ludowej spotkać można
także i dzisiaj rzeźby wyobrażające
Chrystusa Frasobliwego. Przyjrzyj
my się im uważnie i zastanówmy
się, jakie uczucia budzi w nas
postać Frasobliwego, jak głęboko
dotyka naszego serca.

Wyciosane w drzewie
jasne oblicze
Frasobliwego
patrzy na przechodniów
w nadziei, że przystaną,
pomyślą,
rozważą,
może się cofną.
Zda się mówić:
To nie wszystko,
co widzisz, człowieku,
wejrzyj w swe serce,
popatrz na swą duszę,
przejrzył swe uczynki.
Twoje przyszłe losy
zapisałeś ju ż w sercu,
zostawiłeś ślad na duszy,
dokonałeś wyboru
między dobrem a złem.
I tak uczyniłeś,
jak wybrałeś.
Przyszłość sam sobie
piszesz i planujesz.
Czy jest tam miejsce
dla Boga?

„P rzydrożn e k a p liczk i”

STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa tel. (022)831-95-97 www.chat.edu.pl

Rekrutacja je sie n n a (6 w rześnia 2005 r.)
dla k a n d y d a tó w na r o k a k a d e m ic k i 2005/2006
Proponujemy studia w Chrześcijańskiej Akade
W ZAKRESIE
mii Teologicznej (ChAT), państwowej i ekum eni
cznej szkole wyższej. Uczelnia kształci studentów PRACY SOCJALNEJ
w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych,
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
przygotowując pracowników duchownych i świec wenci otrzym ują tytu ł zawodowy licencjata
kich dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, wzakresie pracy socjalnej, który daje równoprawne
a także dla administracji państwowej i samorządowej
kwalifikacje z absolwentami uczelni świeckich,
oraz innych instytucji, w szczególności oświato tj. umożliwia m.in. pracę w placówkach socjalnych
wych i opiekuńczych. W dniu 6 września 2005 r. i opiekuńczych, a także w adm inistracji samorządo
odbędzie się rekrutacja jesienna dla kandydatów wej. Studia te mogą być interesujące m.in. dla kan
na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz dydatów zajmujących się pracą diakonijną, pracą
nej.
z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi czy porad
O
przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się nictwem pastoralnym. Struktura studiów jest
wszyscy absolwenci szkół średnich (świeccy pomyślana pod kątem praktycznego prowadzenia
i duchowni). W naszej Uczelni studenci będą pracy socjalnej i zarządzania placówkami socjal
cy w trudnej sytu-acji materialnej mogą ubiegać
nymi.
się o:

— stypendium naukowe (od II roku studiów);

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

— miejsce w akademiku i dopłatę do akademika.

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SZKOLNEJ

— stypendium socjalne (od I roku studiów);

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok stu
diów teologicznych oferuje zawodowe studia
licencjackie z pedagogiki w zakresie pracy socjal
nej, pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki między
kulturowej i edukacji dorosłych. Ponadto prowadzi
się 2-letnie uzupełniające studia magisterskie
w zakresie pedagogiki religijnej i etyki. We wszyst
kich przypadkach można wybrać stacjonarną
(dzienną) lub zaoczną form ę studiów (studia
zaoczne są płatne).

STUDIA MAGISTERSKIE
NA KIERUNKU TEOLOGIA
W ZAKRESIE TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ
Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów).
Absolwenci otrzym ują ty tu ł magistra — w zakresie
teologii starokatolickiej. Studenci przygotowują się
do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Koś
ciele. Blok zajęć pedagogicznych, który jest inte
gralną częścią studiów, um ożliwia zdobycie kwali
fikacji nauczycielskich w zakresie nauczania religii
i etyki.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
LICENCJACKIE
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata
w zakresie pedagogiki szkolnej, który daje równo
prawne kwalifikacje z absolwentami uczelni świec
kich, tj. um ożliwia pracę w placówkach oświato
wych, zwłaszcza w przedszkolach, szkołach
i poradniach w charakterze wychowawcy i peda
goga, który potrafi zarówno prowadzić pracę
wychowawczą, jak i zdiagnozować trudności
uczniów w nabywaniu umiejętności edukacyjnych
i społecznych oraz zrealizować adekwatny program
naprawczy. Absolwent dysponuje również wiedzą
dotyczącą społecznych, kulturow ych i religijnych
uwarunkowań socjalizacji i wychowania, co umoż
liwia mu podjęcie pracy także w zakresie animacji
kulturalnej i społecznej w instytucjach o charakte
rze świeckim i wyznaniowym.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ
I EDUKACJI DOROSŁYCH
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Ab
solwenci otrzymują tytułzaw odow y licencjata peda
gogiki m iędzykulturowej i edukacji dorosłych, któ-

ry cie e równoprawne kwalifikacje z absolwentami
uczelni świeckich, tj. umożliwia pracę w różnych
nstytucjach kościelnych, państwowych, samorzą
dowych i społecznych w zakresie diagnozy, porad
nictwa i wsparcia pedagogicznego dotyczącego
organizowania i realizowania różnych form eduka
cji dorosłych, animacji kulturowej i społecznej,
doradztwa zawodowego, integracji społeczności
lokalnych w środowisku zróżnicowanym religijnie
i kulturowo, pracy z migrantami, a także projektów
m iędzykulturowej i interkonfesyjnej (ekumeni
cznej) pracy zarówno w wymiarze lokalnym, jak
i międzynarodowym.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA
MAGISTERSKIE
NA KIERUNKU TEOLOGIA
W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI
Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Prze
znaczone są w pierwszym rzędzie dla absolwentów
Wyższych Studiów Zawodowych ChAT oraz Wyż
szych Seminariów Teologicznych (z uprawnienia
mi licencjackim i) Kościołów tradycji prawosławnej,
starokatolickiej i protestanckiej.

TRYB PRZYJĘĆ NA S T U D IA
Kandydatów na dzienne i zaoczne pięcioletnie
studia magisterskie na kierunku teologia obowią
zuje: rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest:
ocena wiadom ości z zakresu wiedzy konfesyjnej w
oparciu o program nauczania kościelnego dla szkół
średnich, predyspozycji kandydata do tego typu
studiów. Kandydatów obowiązuje ponadto znajo
mość lektur z zakresu teologii zgodnie z podaną
listą lektur.

— postaw wobec osób niepełnosprawnych,
— refleksji nad możliwościami rozwiązań obser
wowanych problemów pedagogicznych i spo
łecznych,
— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą
Kościołów i wspólnot wyznaniowych,
— idei edukacji m iędzykulturowej w Unii Euro
pejskiej,
— dialogu ekumenicznego i religijnego.
Podstawą przyjęć na 2-letnie uzupełniające stu
dia magisterskie na kierunku teologia w zakresie
pedagogiki reiigii i etyki jest konkurs dyplomów.
Dla kandydatów na 2-letnie uzupełniające studia
magisterskie termin składania dokum entów upły
wa 31 sierpnia 2005 r. (na studia dzienne i zaoczne).
Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia
następujących dokumentów:
— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) + ksero,
— dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodo
wych (dotyczy kandydatów na uzupełniające studia
magisterskie),
— ksero z dowodu osobistego (nr i seria, PESEL,
adres zameldowania) i książeczki wojskowej
(1 str. i przynależność do WKU),
— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwska
zań do podjęcia studiów na wybranym przez
siebie kierunku,
— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
— pisma polecającego odpowiednich władz
kościelnych (dotyczy kandydatów na 5-letnie
studia magisterskie na kierunku teologia oraz
kandydatów na 2-letnie uzupełniające studia
magisterskie).
Opłatę wpisową (również w przypadku przyjęcia
bez egaminów wstępnych) ustala się na 80,00 zł.
UWAGA!

Kandydatów na dzienne i zaoczne wyższe studia
zawodowe obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna,
której celem jest ocena przydatności kandydata do
pracy socjalnej, wsparcia pedagogicznego dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, oraz pracy środow i
skowej w zakresie edukacji międzykulturowej.
Treści rozmowy dotyczą znajomości:
— lektur z zakresu pedagogiki, których lista jest
udostępniona w sekretariacie Uczelni,
— problemów socjalnych w środowisku lokal
nym i wyznaniowym kandydata,
— problemów wychowawczych w rodzinie,
szkole oraz grupie wyznaniowej kandydata,
— zagadnień patologii społecznych,

rodzina
MIESIĘCZNIK

1. Studia dzienne w Akademii są bezpłatne.
2. Studia zaoczne w Akademii są płatne. Zasady
odpłatności określa Rektor ChAT.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach
zaocznych w roku akademickim 2005/2006
(za rok studiów):
a) na kierunku teologia
• 5-letnie studia magisterskie
• 2-letnie uzupełniające magisterskie

800,00 zł
1600.00 zł

b) na kierunku pedagogika (PSz, SPS, PMD)

2200.00 zł

Sekretariat C hA T będzie przyjmował
tylko komplet dokumentów
(zgodnie z wymaganiami)
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