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25-lecie sakry biskupiej

Jubileusz Biskupa Wiktora Wysoczańskiego
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik 

Kościoła Polskokatolickiego i rektor Chrześcijań

skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, obchodzi 

w dn. 5 czerwca br. Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej.

W teologii starokatolickiej biskupstwo nazywane jest 
najwyższym kapłaństwem, pełnią świętego posługiwa
nia. Biskup sprawuje w Kościele wiele odpowie
dzialnych posług; odpowiada On za „budowę Kościoła 
i pomyślność wspólnoty” , stoi na straży depozytu wiary, 
czuwa nad zachowywaniem obowiązującej nauki w Ko
ściele. Jest to ogromny ciężar, który nałożony zos
taje na Biskupa na mocy misterium święceń biskupich 
i wspólnoty z innymi biskupami; ta soborowość, w któ
rej trwa nieprzerwanie ciało apostolskie, stanowi pod
miot najwyższej władzy w całym Kościele.

W niedzielę, 5 czerwca 1983 r., w katedrze warszaw
skiej przy ul. Szwoleżerów 4, konsekrowany został na 
biskupa elekt ks. dr W iktor Wysoczański. Głównym 
konsekratorem Biskupa Elekta był 72. kanoniczny 
Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok, oficjalny przedsta
wiciel i delegat ówczesnego przewodniczącego Mię
dzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
(MKBS) i Arcybiskupa Utrechtu Antoniusa J. Glazema- 
kera, a współkonsekratorami biskupi Kościoła Polsko
katolickiego: bp Maksymilian Rode, bp Tadeusz 
Majewski oraz bp Jerzy Szotmiller.

W uroczystości konsekracji Biskupa Elekta udział 
wzięli dostojni Goście z kraju i zagranicy, reprezentu
jący Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumeni
cznej, Kościoły zrzeszone w Unii Utrechckiej oraz 
przedstawiciele Polskiego Narodowego Kościoła Kato
lickiego w USA i Kanadzie.

Nowo konsekrowany bp W iktor Wysoczański 
w swoim oświadczeniu, wygłoszonym podczas tej uro
czystości, powiedział m.in.: (...) będę strzegł w życiu 
moim nauki Jezusa Chrystusa, zawartej w Piśmie Świę
tym, a określonej jako zasady wiary i normy postępo
wania przez siedem uznanych przez cały Kościół Sobo
rów ekumenicznych (...). Godność biskupią uważam za 
służbę przekazaną mi przez Jezusa Chrystusa (...). Gło
szenie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych, 
pasterzowanie (...) w duchu miłości, braterstwa i spra
wiedliwości będzie dla mniej najważniejszym zada
niem, najświętszym obowiązkiem” .

*
Bp W iktor Wysoczański urodził się w dniu 24 marca 

1939 roku w Wysocku Wyżnem. Studia teologiczne odbył 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 
gdzie w 1964 roku otrzymał dyplom magistra teologii na 
podstawie pracy: „Trwałość małżeństwa w polskim prawie 
rodzinnym i etyce katolickiej” . Następnie odbył studia 
prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy
tetu Warszawskiego i uzyskał w 1971 roku dyplom 
magistra prawa na podstawie pracy: „Zakres wolności 
sumienia i wyznania w ustawodawstwie Polski Ludo
wej” . W roku 1963 otrzymał święcenia kapłańskie. Od 
1971 roku był sekretarzem Rady Kościoła (później: 
Synodalnej). W roku akademickim 1971/72 kontynuo
wał studia na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teo
logii Uniwersytetu w Bernie. W roku 1975 został 
wybrany biskupem; sakrę biskupią otrzymał w dniu 
5 czerwca 1983 roku w katedrze warszawskiej pw. Świę

tego Ducha. Od roku 1995 bp Wiktor Wysoczański — 
członek Międzynarodowej Konfrencji Biskupów Staro
kato lickich— jest zwierzchnikiem Kościoła Polskokato
lickiego.

W 1982 roku Biskup Wysoczański uzyskał w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej stopień naukowy 
doktora teologii w zakresie teologii historycznej na 
podstawie rozprawy pt.: „Starokatolicyzm polski i jego 
miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944. Geneza 
oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i dok
trynalne” . Stopień doktora habilitowanego uzyskał 
w 1985 roku na podstawie rozprawy: „Kościół Polskoka- 
to lick i w Polsce w latach 1944-1975. Sytuacja prawna, 
podstawowe założenia ustrojowe, teologiczne i społe
czne oraz działalność w kraju i za granicą” .

W latach 1988-1989 Ksiądz Biskup był współprze
wodniczącym — ze strony Kościołów zrzeszonych w 
PRE — zespołu redakcyjnego, który przygotowywał 
projekt ustawy o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania, uchwalonej przez Sejm w dniu 17 maja 1989 
roku. A następnie od 27 listopada 1989 roku rozpoczęły 
się prace nad projektem ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Polskokatolickiego w RP, pod przewodnict
wem bpa Wiktora Wysoczańskiego — ze strony 
naszego Kościoła. Ustawa ta — pomimo wielu trudnoś
ci — została uchwalona przez Sejm w dniu 30 czerwca 
1995 roku, co ma dla naszego Kościoła znaczenie histo
ryczne. Dzięki wytrwałym zabiegom Księdza Biskupa 
nastąpiła wyraźna poprawa stosunków między Kościo
łem Polskokatolickim a Kościołem Rzymskokatolic
kim. Od 1998 roku — już 10 lat — trwa dialog pol- 
skokatolicko-rzymskokatolicki, którego prace mają



charakter historyczny, teologiczny, duszpasterski 
i prawno-doktrynalny.

Bp prof. dr hab. W iktor Wysoczański od 1966 roku 
pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
prowadząc wykłady także na innych uczelniach w kraju 
i za granicą. Od roku akad. 1975/76 jest Kierownikiem 
Sekcji Teologii Starokatolickiej. W latach 1982-1985 był 
Kierownikiem Katedry Teologii Starokatolickiej. Mini
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 
25 marca 1986 r. mianował Go na stanowisko docenta. 
Rektor ChAT pismem z dnia 8 listopada 1990 r. miano
wał Bpa Wysoczańskiego na stanowsko profesora nad
zwyczajnego, a z dniem 15 listopada 1995 roku został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym na czas nieokreś
lony. Od 1987 roku jest Kierownikiem Katedry Staro
katolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz Ka
tedry Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego. W dniu
20 sierpnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał Księdzu Biskupowi ty tu ł naukowy pro
fesora nauk teologicznych.

W latach 1987-1990 oraz 1996-2002 Ksiądz Biskup 
pełnił funkcję prorektora ChAT, a w latach 1990-1996 
był rektorem ChAT. W dniu 25 kwietnia 2002 roku Senat 
ChAT ponownie wybrał Go na rektora ChAT. Funkcję tę 
pełni przez dwie kadencje (2002-2005 i 2005-2008 r.).

Poza zasadniczą pracą dydaktyczną w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej (prowadzi ze studentami 
zajęcia z zakresu prawa wyznaniowego, kościelnego, 
starokatolicyzmu, a nawet — kiedy zaistniała taka 
konieczność — z biblistyki), Biskup Wiktor Wysoczański 
wkłada wiele wysiłku w kształcenie kadry naukowej 
Akademii, prowadząc seminaria naukowe i doktoran
ckie. Pod Jego kierunkiem napisano 50 prac magister
skich i 15 prac doktorskich; był recenzentem 7 prac 
doktorskich i dwóch prac habilitacyjnych.

Bp prof. zw. dr hab. W iktor Wysoczański jest autorem 
około 50 rozpraw i 150 artykułów z zakresu teologii 
starokatolickiej i prawa wyznaniowego, publikowanych 
w „Roczniku Teologicznym” , kwartalniku teologiczno- 
-filozoficznym „Posłannictwo” ; część Jego artykułów 
u kazała się w języku niemieckim w Internationale Kirch- 
liche Zeitschrift, Ósterreichisches Archiv fu r  Kirchen- 
recht i innych pismach naukowych oraz wjęzyku angiel
skim w PNCC Studies. Bp W iktor Wysoczański to także 
tłumacz zachodnioeuropejskiej literatury starokatolic
kiej; przetłumaczył ponad 60 ważnych dla starokatoli
cyzmu artykułów teologicznych. Ksiądz Biskup jest ini
cjatorem i uczestnikiem międzynarodowych konferencji 
naukowych, organizowanych przez Chrześcijańską Akade
mię Teologiczną i inne uczelnie w kraju (np. Uniwer
sytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i za granicą 
(np. Uniwersytet w Bernie). Od 1994 roku jest On współ- 
wydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego 
Internationale Kirchliche Zeitschrift (Berno), na ła
mach którego publikowanesą rozprawy naukowe teolo
gów starokatolickich, prawosławnych i anglikańskich; 
od 1982 roku jest członkiem, a od 1990 roku przewod
niczącym Komisji Wydawniczej Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej w Warszawie; od wielu lat redaktor 
kwartalnika teologiczno-filozoficznego „Posłannic
two” .

Za zasługi dla oświaty i wychowania Ksiądz Biskup 
otrzymał w 1993 roku Medal Komisji Edukacji Naro
dowej. Prezydent RP w 1999 roku, za osiągnięcia 
naukowo-dydaktyczne, odznaczył Go Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast Uniwer
sytet w Bernie (Szwajcaria) nadał Mu w tymże roku, 
najwyższe wyróżnienie akademickie, doktorat honoris 
causa. W Laudacji podkreślono, że prace badawcze 
i naukowe Ks. Biskupa wyjaśniają i promująteologięsta- 
rokatolicką w Polsce i USA.

Praca naukowa, wykłady i wystąpienia Ks. Biskupa są 
nacechowane głęboką myślą teologiczną, duchem 
Ewangelii, umiłowaniem Boga i człowieka oraz otwar
tością ekumeniczną.

Ks. Biskup Wysoczański zerwał z ideologicznie uwa
runkowanym myśleniem swoich poprzedników i stał się 
faktycznym twórcą nowej, naukowo otwartej i pogłę
bionej teologii starokatolickiej w Polsce, opartej na 
Piśmie Świętym, Ojcach Kościoła, uchwałach pier
wszych siedmiu soborów ekumenicznych. Dobitnie 
podkreślił to ks. prof. Urs von Arx, biblista i doskonały 
znawca teologii starokatolickiej i prawosławnej w swoim 
wykładzie, wygłoszonym 20 sierpnia 1996 roku w ChAT, 
z okazji wręczenia mu doktoratu honoris causa (Dialog 
prawosławno-starokatolicki. Uwagi o jego recepcji, 
Rocznik Teologiczny ChAT, 1998, z. 1-2, s. 55-93, 
szczególnie s. 82). Z Jego dorobku korzysta także Pol
ski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie 
(wiele prac Bpa Wiktora Wysoczańskiego zostało prze
tłumaczonych i ogłoszonych drukiem w języku nie
mieckim, angielskim i czeskim).

Bp Wysoczański wiele miejsca poświęcił genezie sta
rokatolicyzmu i teologii starokatolickiej w obszernych 
artykułach publikowanych w kwartalniku Teologiczno- 
-Filozoficznym „Posłannictwo” i „Roczniku Teologi
cznym” . Na uwagę zasługuje tu m.in. wnikliwe (oparte 
na bogatych źródłach, opracowaniach i literaturze 
pomocnicznej) studium pt. Historyczne, teologiczne 
i prawnokościelne podłoże powstania starokatoli
cyzmu. Rocznik Teologiczny 1 (1992), wielokrotnie 
cytowane w literaturze teologicznej krajowej i zagrani
cznej. W pracy tej Ksiądz Biskup Wysoczański przed
stawia przede wszystkim te nurty reformatorskie pow
stałe w łonie katolicyzmu zachodniego, które nawiązy
wały do starokościelnych zasad i form życia chrześci
jańskiego i wywarły wpływ na ruch starokatolicki.

Dorobek duszpasterski, organizacyjny i naukowy 
przyniósł uznanie Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskie- 
mu w kraju i za granicą oraz w sposób istotny przyczynił 
się do wzrostu autorytetu Kościoła Polskokatolickiego.

Cyprian z Kartaginy pisał, że Kościół tworzy lud złą
czony ze swoim biskupem, który jest znakiem i funda
mentem jedności. „Jeżeli ktoś nie jest z biskupem, nie 
jest w Kościele” (List LXVI). Jedność Kościoła jest zbu
dowana na jedności biskupów, związanych jednomyśl
nością wiary i nauki. Według Nowego Testamentu, 
biskupów i prezbiterów ustanawiał Duch Święty. „Uwa
żajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch 
Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali 
Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” (Dz 20, 
28).

W tekstach przyjętych przez Wspólną Komisję 
Starokatolicko-Prawosławną czytamy, że „jeden Koś
c ió ł istnieje na ziemi w wielu Kościołach lokalnych, 
których życie ma swój ośrodek w uwielbieniu świętej 
Eucharystii, dokonującym się w łączności z prawowi
tym biskupem i jego kapłaństwem. Naśladujcie 
wszyscy biskupa, jak Chrystus Jezus naśladuje Oj
ca, naśladujcie też kapłanów, jak Apostołów (...). 
Tylko tę Komunię należy uznać, która jest spra
wowana pod kierownictwem biskupa lub jego pełno
mocnika (Ignacy z Antiochii, Smyrn. 8, 1; PG 5, 
852)” .

Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej to okazja, aby 
wyrazić uznanie dla osiągnięć Biskupa Wiktora Wyso
czańskiego w budowaniu materialnego i duchowego 
rozwoju Kościoła Polskokatolickiego, a także w pracy 
dydaktyczno-naukowej oraz wpływu na dialog ekume
niczny przede wszystkim z Kościołem Rzymskokatolic
kim i Prawosławnym. Widząc owoce pracy Dostojnego 
Jubilata, kierujemy do Boga słowa podziękowania za 
wieloletnią pracę Księdza Biskupa dla dobra naszego 
Kościoła.

Księdzu Biskupowi życzymy obfitości łask Bożych, 
tak potrzebnych w Jego codziennych trudach, a tak
że dużo zdrowia, wielu dalszych sukcesów oraz wszel
kiej pomyślności w życiu osobistym. Ad multos 
annos.



Biskupi
Kościół posiada hierarchię, któ

ra sprawuje władzę ustanowioną 
przez Jezusa Chrystusa, daną 
Apostołom, a następnie przeka
zaną biskupom.

Bp Urs Kury pisał: „K ośc ió ł i 
urząd stanowią nierozdzieloną 
jedność w Chrystusie. Jedność 
ta znajduje uzasadnienie w pos
łannictw ie, które otrzym ał Koś
c ió ł i urząd od Pana przez Apo
stołów, gdy upoważnił ich i 
polecił, aby kontynuowali Jego 
dzieło na ziemi. Ponieważ to pos
łann ictw o jest im wspólne, nie 
można mówić o urzędzie koś
cielnym, jeśli nie dąży się równo
cześnie do jasnego ujęcia istoty 
Kościoła i nie można również 
rzeczowo rozprawiać o Kościele, 
jeśli nie weźmie się już od 
początku pod uwagę urzędu jako 
istotnego dla Kościoła. Różnica 
między nim i stanowi w zasadzie 
'porządek’ ustanow iony przez 
Boga, w którym  mają one w ypeł
niać swoje wspólne posłann ic
two wobec św iata” .

Jezus Chrystus po lecił Aposto
łom, aby wszystkim  głosili Ewan
gelię. „Idźcie w ięc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w im ię O jca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je za
chowywać wszystko, co wam 
przykazałem” (Mt 28, 19-20). 
Apostołowie „głosili słowo praw
dy i rodzili Kościoły” (św. Au
gustyn). Aby to posłannictwo 
było w Kościele zachowywane, 
Apostołowie ustanowili biskupów 
jako swoich następców, „przeka
zując im swoje stanow isko nau
czycie lskie” (św. Ireneusz), aby 
„słowo Boże rozszerzało się i 
rozsław ia ło” (2 Tes 3, 1). Jezus 
Chrystus — Syn Boga — przybył 
naziem ię, aby zbawić wszystkich 
ludzi. Tak jak O jciec posłał Jego, 
tak On wysyła swoich uczniów 
(J 20, 21), by i oni zbawiali ludzi 
„ku budowaniu C iała C hrystuso
w ego” (Ef 4,12), którym  jest Koś
ció ł. W tekście o święceniach, 
przyjętym  przez Komisję Teolo
giczną Starokatolicko-Prawosław- 
ną, czytamy: „Urząd (ordo), pod
stawowa instytucja  w życiu Koś
cioła, ma swój początek i trwałą 
podstawę w wysyłaniu Aposto
łów  przez zm artwychwstałego 
Pana, k tóry dla w ypełn ien ia ich 
zadania udzie lił im Ducha Świę
tego” .

Chrystus powierzył władzę dwu
nastu Apostołom ; dokona ł On

następcy
tego, podczas Ostatniej W iecze
rzy, mówiąc: „To czyńcie na moją 
pam iątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 
24). Apostołowie otrzymali wła
dzę związywania i rozwiązywania 
(Mt 18, 18), władzę głoszenia 
Ewangelii na całym świecie (Mt 
28, 19-20; Mk 16, 15) i odpu
szczania grzechów (J 20, 22-23). 
Jest to władza nadprzyrodzona, a 
w ięc uznawana przez tych, któ
rzy w ierzą w Objawienie, zawarte 
w Nowym Testamencie i Tradycji 
Kościoła. Podstawy urzędu pos
ługiwania (m in isterium ) zostały 
założone przez powołanie Dwu
nastu, którzy po Zm artw ych
wstaniu Jezusa stali się św iad
kami wysłanym i, aby głosić 
Ewangelię zbawienia, „pom ocn i
kami Boga dla budowania Jego 
św ią tyn i” (1 Kor 3, 9).

Bp Urs Kury pisał, że słowo 
„m in is te rium  — 'służba, posług i
wanie ’ (...) kładzie nacisk na cel i 
zadanie, jakie urząd ma spełnić 
(na term inus ad quem), podczas 
gdy przez słowo 'urząd’ pod
kreśla się bardziej punkt wyjścia 
(term inus a quo), zlecenie i peł- 
nom onictw o do tej w łaśnie służ
by. Słowo 'urząd' podkreśla też 
n ieodwracalność i trwałość po
sługiwania, jak również jego bez
pośrednie odniesienie do osób 
(przynajm niej w swoim p ierw ot
nym znaczeniu). W Nowym Testa
mencie urząd oznacza zawsze 
zlecenie i pe łnom onictw o dla 
określonej osoby. Urząd nigdy 
nie jest rzeczywistością nieoso- 
bową. Dlatego dajemy pierwszeń
stwo pojęciu urzędu rozum ia
nego jako personalne, trwałe i 
nieodwracalne posłanie i upowa
żnienie przez Pana. Przemawia 
za tym  nie ty lko  treść pojęcia 
'urząd', ale również i to, że w 
samej rzeczy pozostaje on w ścis
łym  związku z obydwom a pod
stawowym i filaram i, na których 
ostatecznie wspiera się każde 
kościelne posługiwanie, a m ia
now icie na Apostolacie i Koś
ciele, które czerpią swoją egzy
stencję z tego samego posłan
nictwa m isyjnego, danego im 
przez Pana. Urząd kościelny ist
nieje tylko w oparciu o posłan
nictwo, jakie od swego Pana 
otrzymali raz na zawsze Aposto
łowie, a przez nich i Kościół (J 20,
21 n.)” . Urząd ten jest przede 
wszystkim diakonią, czyli służbą 
(zob. D z 1 ,17.25; 21,19; Rz 11,13; 
1 Tm 1,12). Wszyscy, którzy peł
nią urzędy w Kościele, w inni

Apostołów
naśladować Chrystusa, służyć 
innym i i być gotow i — podobnie 
jak Pasterz — oddać za nich swe 
życie (zob. J 10).

Urząd nauczycielski ustanow ił 
Jezus Chrystus wtedy, gdy „przy
w o ła ł do siebie tych, których sam 
chciał, a oni przyszli do Niego. 
I ustanow ił Dwunastu, aby Mu 
towarzyszyli, aby m ógł wysyłać 
ich na głoszenie nauki” (Mk 3, 
13-15).

Swoim Apostołom nakazał Chry
stus składanie ofiary euchary
stycznej, która przynosi pojed
nanie: „To jest C iało moje, które 
za was będzie wydane; to czyńcie 
na moją pam iątkę” (Łk 22, 19). 
Dał im też władzę uwalniania 
ludzi od grzechów mocą Ducha 
Świętego: „Weźmijcie Ducha Świę
tego, którym  odpuścicie grze
chy, są im odpuszczone” (J 20, 
22-23). Jezus Chrystus udzielił 
im więc uczestnictwa w swoim 
Kapłaństwie; stw orzył h ie rarch i
czną strukturę w ładzy dla usta
now ionego przez siebie Koś
cioła. W Nowym Testamencie 
władza ta ma charakter służebny, 
wyraźnie w yodrębn iony i zw ią
zany z funkcją  apostolską (zob. 
Dz 1, 25), a nazwana jest posługą 
(zob. Dz 1, 17), kierowaniem 
(zob. Dz 20, 28; Flp 1, 1), star
szeństwem (zob. Dz20, 17; 1 P5, 
1), w łodarstwem  (1 Kor 4, 2; T t 1, 
7). Zmartwychwstały Jezus po
wierzył Apostołom mandat misyj
ny: „Idąc na cały świat nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28, 19). 
Mają oni nauczać tego, co Bóg w 
ciągu w ieków ob jaw ił dla nasze
go zbawienia, a co zostało zapi
sane na kartach Pisma Świętego.

Jezus Chrystus pow oła ł dwu
nastu Aposto łów  i posłał ich, aby 
g łos ili K rólestwo Boże. „Potem 
wyszedł na górę i przywołał do 
siebie tych, których sam chciał, a 
oni przyszli do Niego. I ustanow ił 
Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, 
by m ógł wysyłać ich na głoszenie 
nauki, i by mieli władzę wypę
dzać złe duchy” (Mk 3, 13-15). 
Aposto łow ie g łos ili Ewangelię, 
która jest „m ocą Bożą ku zba
w ieniu dla każdego wierzącego, 
najpierw  dla Żyda, potem dla 
Greka” (Rz 1,16). Taka jest misja 
Kościoła aż do skończenia świata 
(por. Mt 28, 20). Posłannictwo 
Aposto łów  zostało potw ierdzone 
w dniu Z ie lonych Świąt (por. Dz

cd. na słr. 11



Z  życia naszych parafii:  Boguszów-Gorce

Sakrament Małżeństwa
w parafii w Boguszowie-Gorcach

Zawarcie sakramentalnego mał
żeństwa jest w yjątkowym  wyda
rzeniem w życiu nubiturien tów . 
Jest to także ważne wydarzenie 
zarówno w życiu w spó lnoty pa
rafialnej, jak i całego Kościo
ła.

Znaczeniu tej uroczystości 
dodawał fakt, iż „Pan M ło
dy” , P iotr Jakubczak, to w ła
ściw ie czwarte pokolenie, k tó 
re jest związane z Kościołem 
Polskokatolickim , konkretnie z 
parafią pw. św. Pawła w Bo
guszowie-Gorcach. Prababka 
„Pana M łodego” , śp. W ładysła
wa Szymańska, organizowała w 
1946 r. naszą parafię wraz 
z przybyłym i repatriantami z 
Borysław ia i Francji, a bab
cia, Janina Jakubczak, i ciocia, 
Irena Waluś, to osoby, które 
były mi podporą, kiedy przybyłem 
do Boguszowa w 1985 r. W ar
to zaznaczyć, że ojciec Pio
tra, Ryszard Jakubczak, to 
obecny Skarbnik Rady Parafial
nej, k tóry z żoną Danutą są

bardzo zaangażowani w rozwój 
parafii. Są oni do dyspozycji 
ks. proboszcza 24 godziny na do
bę. M łody Jakubczak — Piotr, jak 
i jego brat, Krzysztof, również 
poszli drogą swoich przodków 
i są pom ocni w życiu parafii. 
P iotr niedawno podją ł in ic ja ty
wę i w ykona ł społecznie nagło
śnienie naszej św iątyni oraz za
kup ił wraz z rodzicam i jeden 
z m ikrofonów.

Uroczystości zaślubin Piotra 
i Marty odbyły się w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
23 marca br. w pięknie przystro
jonej naszej boguszowskiej św ią
tyni.

M łodej Parze Parafia bogu- 
szowska życzy Bożych łask 
i op iek i M aryi — Bożej M atki na 
nowej drodze życia, szczęścia i 
wszelkiej pom yślności. Szczęść, 
Boże!.

Ks. Bogusław 
Kropielnicki 

(proboszcz parafii)

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Włączenie się 
PNKK 
w europejski nurt 
starokatolicyzmu

W protokole ze spotkania elek
tów F. Hodura i J.F. Tichego z bi
skupami starokatolickimi, podpi
sanego przez arcybpa G. Gula 
i bpa J.J. van Thiela, czytamy: 
„Biskup Herzog przedstawił F. Ho- 
durowi warunki ustanowione na Kon
ferencji w dniu 2 września 1907 r., 
pod którymi może mu być udzie
lona konsekracja. Ksiądz Hodur 
oświadczył pod przysięgą swoją 
zgodę na te warunki i poza tym pod 
przysięgą zapewnił, iż otrzymał 
katolickie święcenia na subdia- 
kona, diakona i kapłana” .

(...) Starokatolicy od początku 
podkreślali z naciskiem, że biskup 
może udzielić święceń kapłańskich 
tylko takim kandydatom, „nad któ
rych kwalifikacją i wykształceniem 
teologicznym czuwał, wobec któ
rych gmina nie ma zastrzeżeń i któ
rzy podczas publicznej służby 
Bożej konsekracyjnej zobowiązują 
się do przestrzegania powszechnie 
uznawanych, podstawowych usta
nowień apostolskich” . Zadaniem 
biskupa jest utrzymywanie więzi 
z innymi biskupami i kierowanymi 
przez nich Kościołami. Więź owa 
jest możliwa — jak pisze bp Urs 
Kury — „tylko między biskupami, 
którzy w doktrynie, służbie Bożej 
i ustroju czują się zobowiązani do 
przestrzegania podstawowych usta
nowień apostolskich i potwier
dzają to czynem. Jest to więc 
współ nota Wyznania wiary i doktry
ny (co okazują przez organizowa
nie wspólnych konferencji i syno
dów, jako też przez wzajemną 
wymianę swych urzędowych rozpo
rządzeń, ksiąg katechetycznych 
i liturgicznych oraz swoich listów 
pasterskich). Jest to wspólnota 
służby Bożej i modlitwy, którą

cd. na str. 6

Młoda Para: Marta i Piotr Jakubczakowie



cd. ze str. 5

realizują przez wspólne przyjmo
wanie komunii i wzajemne mod
litwy za siebie. Jest to wspól
nota ustroju, objawiająca się we 
wzajemnym poszanowaniu krajo
wych zarządzeń kościelnych” .

Domagając się zatem w 1907 r. 
od elekta F. Hodura złożenia przy
sięgi na postawione przez MKBS 
warunki, biskupi starokatoliccy 
tym samym utrzymywali, że „epi
skopat jest pochodzenia apostol
skiego i należy do istoty Kościoła. 
Nosicielem urzędu jest Kościół. 
Osoby piastujące ten urząd dzia- 
ła ją jedyn iezjego polecenia. Urząd 
jest przyjmowany, sprawowany 
i przekazywany w tym sensie i w ten 
sposób, jak przekazali to Kościo
łowi Apostołowie. Nierozłączność 
Kościoła (wspólnoty) i urzędu oraz 
nieprzerwane istnienie obojga jest 
sukcesją apostolską” . (Por. oświad
czenie złożone przez starokatoli
ków na konferencji w Edynburgu 
w 1937 r., odnoszące się prze
de wszystkim do urzędu bisku
piego).

Biskupom starokatolickim, wy
rażającym w 1907 r. zgodę na 
udzielenie sakry biskupiej elektowi 
F. Hodurowi szło o zobowiązanie 
się przez nowo wybranego do 
wierności apostolskiemu depozy
towi wiary. Dopiero po tym mogło 
nastąpić udzielenie sakry bisku
piej przez tych, którzy również 
sami zostali zaprzysiężeni przed 
wspólnotą na apostolski depozyt 
wiary, bowiem — jak dowodzi 
arcybp Andreas Rinkel — apo
stolska sukcesja urzędu nie 
jest „sukcesją wyświęcania na 
urząd” , lecz „sukcesją samego 
urzędu” .

Uroczystość konsekracji elekta 
F. Hodura na biskupa odbyła się 
w dniu 29 września 1907 r. w sta
rokatolickiej katedrze pw. św. Ger
trudy w Utrechcie. Konsekrato- 
rem był G. Gul, arcybiskup Ut
rechtu, współkonsekratorami zaś: 
J.J. van Thiel, biskup Haarlemu 
oraz N.B.P. Spit, biskup Deven- 
ter.

Odtąd także pozostali księża 
Diecezji Starokatolickiej z siedzibą 
biskupią w Chicago (tj. ci, którzy 
początkowo nie solidaryzowali się 
w pełni z aktem wyboru zwierz

chnika ośrodka scrantońskiego na 
swego biskupa) wraz z parafiami 
zaczęli stopniowo przechodzić pod 
jurysdykcję bpa F. Hodura. Parafia 
pw. Wszystkich Świętych w Chi
cago, gdzie znajdowała się sie
dziba bpa A. Kozłowskiego, do
piero w 1909 r. połączyła się 
z PNKK.

Nadanie elektowi F. Hodurowi 
sakry biskupiej w Utrechcie „Straż” 
nazwała „triumfem Kościoła Naro
dowego”. W artykule redakcyjnym 
pod takim właśnie tytułem czy
tamy: „Nareszcie spełniły się tak 
gorące oczekiwania i pragnienia 
członków i zwolenników Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickie
go w Ameryce, albowiem dnia 29 
września 1907 r. został dokonany 
fakt o wielkiej doniosłości, gdy (...) 
w katedrze św. Gertrudy (...) ks. Ho- 
dur został konsekrowany jako 
biskup Polskiego Narodowego Ko
ścioła na Północną Amerykę (...)”. 
Ks. Walenty Gawrychowski (póź
niejszy biskup) na łamach tego 
czasopisma zauważa, że bp F. Ho- 
dur po powrocie z Holandii na 
specjalnym przyjęciu zapewnił, iż 
„nominacja nie zmieni jego ducha, 
nie zmieni uczucia miłości, z jaką 
pracował dla ludu”. Zapewnił także 
słuchaczy, że „nadal będzie pra
cował w kierunku, jaki obrał przed 
laty”.

Tak właśnie doszło do włączenia 
się PNKK w europejski nurt staro- 
katolicyzmu, co — jak już powie
dzieliśmy — stało się możliwe 
dopiero po przystąpieniu bpa 
F. Hodura do Umowy Biskupów Sta
rokatolickich zjednoczonych w Unii 
Utrechckiej z września 1889 r. 
i uznaniu przez niego zasad zawar
tych w Deklaracji Utrechckiej. 
W świetle powyższych wywodów 
wypada jeszcze raz przypomnieć 
postanowienia artykułów 1-2 obo
wiązującej Umowy, w myśl któ
rych Kościoły kierowane i repre
zentowane przez biskupów zjedno
czonych w Unii Utrechckiej pozo
stają ze sobą w pełnej wspólno
cie kościelnej, podstawą zaś 
wspólnoty biskupów i ich Kościo
łów jest wspólne opowiedzenie 
się za Utrechcką Deklaracją 
Wiary z 24 września 1889 r. 
i wspólna im katolickość urzędu 
i kultu.

Jo Ciebie chrzczę
Już sama ceremonia Chrztu Św. 

wywołuje silne przeżycia u osób 
w niej uczestniczących, a więc u ro
dziców dziecka, chrzestnych, ro
dziny i znajomych. W grono 
wyznawców Chrystusa wchodzi 
bowiem nowa, zwykle jest to 
malutka istota, dziecko. Wzru
szamy się, słuchając słów: „Ja cie
bie chrzczę w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”, kiedy na 
główkę naszego dziecka spływają 
krople święconej wody.

Aby zobrazować wodę chrz
cielną dającą życie nadprzyro
dzone, warto poznać wydarzenie 
opisane w żywocie misjonarza 
Pawła Klawera pracującego wśród 
Murzynów.

Otóż pewnego razu wezwano go 
do śmiertelnie chorego człowieka, 
by na łożu śmierci spełnił życzenie 
umierającego. Chcąc jeszcze po
zostać jakiś czas przy chorym, 
poprosił ministranta, by resztę 
poświęconej wody odniósł do kap
licy misyjnej. Ponieważ było bar
dzo gorąco, chłopcu nie chciało się 
iść z wodą do kapliey, która znaj
dowała się dość daleko, więc tuż za 
chatą wylał święconą wodę pod 
suche drzewko. Natychmiast, czy 
też w krótkim czasie po tym, 
drzewko ożyło pod wpływem świę
conej wody i okryło się zielenią. 
M inistrant zawstydził się bardzo 
i poszedł przeprosić misjonarza za 
swój uczynek. Piotr Klawer wyko
rzystał to nadzwyczajne wydarze
nie do podbudowania wiary swoich 
uczniów w cudowną moc Sakra
mentu Chrztu Świętego: „Patrzcie! 
Samo Niebo nas uczy, jak wielka 
jest siła wody używanej do Chrztu. 
Pod jej wpływem suche, pozba
wione życia drzewo otrzymało 
nowe życie. Gdybyśmy tak mogli 
zajrzeć do wnętrza duszy ludzkiej 
tuż po przyjęciu tego Sakramentu! 
Tam dopiero zobaczylibyśmy og
rom przemian. Chrzest bowiem 
daje człowiekowi nowe życie, życie 
Boże” .

W normalnych warunkach uży
wa się do Chrztu Św. wody świę
conej, ale w razie potrzeby można 
też użyć zwykłej wody. Kto może 
chrzcić?

Chrystus Pan wybrał na materię 
Sakramentu wodę, by nie tylko 
wyrażała sobą to, co przynosi 
z woli Twórcy, a więc oczyszczenie 
z grzechu i nowe życie, lecz rów
nież, aby była dostępna na każdym 
kroku. Tak więc jej sakramentalne 
wykorzystanie musi być łatwe. I tak 
właśnie jest. Chrztu Św. może 
udzielić każdy człowiek, gdy zaj
dzie nagła konieczność. Każdy 
chrześcijanin powinien umieć udzie



w imię Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego ”
lić tego Sakramentu. Gdy kapłan 
jest daleko, a nie ochrzczonemu 
dziecku grozi niebezpieczeństwo 
śmierci, należy nabrać w naczynie 
wody i polewać głowę tak, by woda 
miała kontakt z ciałem, wypowia
dając jednocześnie słowa: „Ja cie
bie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Du
cha Świętego” . Przed rozpoczę
ciem tej formuły należy podać imię, 
które ma nosić (czy też już nosi) 
przyjmujący Chrzest. Wypowia
dane w czasie Chrztu Św. słowa 
pochodzą od Chrystusa i stanowią 
formę pierwszego i najpotrzebniej
szego Sakramentu. Udzielający 
Chrztu musi wiedzieć, co robi 
i chcieć spełnić jak najlepiej czyn
ność nakazaną przez Zbawiciela. 
Nikt nie może udzielić Chrztu Św. 
samemu sobie.

Kiedy zdrowe dziecko lub do
rosły podejmie decyzję przystą
pienia do łaski, Chrzest Św. 
odbywa się w kościele. Udziela go 
kapłan lub diakon. Chrzest Św. 
w kościele ma bardzo uroczystą 
oprawę, przepisaną przez Kościół. 
Składają się na nią liczne modlitwy 
i obrzędy.

Jezus Chrystus określił warunek 
udzielania i przyjmowania Chrztu 
Św. Przyjęcie Chrztu Św. musi 
poprzedzać wiara w Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, a co za tym 
idzie — również pewien poziom 
wiedzy religijnej. Aby dorosły mógł 
przyjąć jakikolwiek Sakrament, 
musi wierzyć i pragnąć darów, 
które święty Znak niesie ze sobą. 
Udzielający natomiast musi być 
przekonany, że nie udziela Sakra
mentu nadaremnie.

Bez Chrztu Św. nie wolno przyj
mować jakichkolwiek innych sak
ramentów. Dla rozszerzenia pew
ności, iż łaski zaszczepione przez 
Chrzest Św. nie zmarnieją w latach 
dorastania dziecka, prawo koś
cielne wymaga, by przy Chrzcie 
asystowali oficjalni świadkowie — 
rodzice chrzestni, którymi powinni 
być ludzie wierzący i praktykujący. 
Pobożność członków rodziny i ro
dziców chrzestnych daje wystarcza
jące gwarancje i klimat do rozwo
ju życia Bożego w ochrzczonych.

Kościół chrześcijański od same
go początku praktykował Chrzest 
niemowląt, ale tylko i wyłącznie w ro

dzinach, które były już członkami 
Wspólnoty Chrystusowej lub zde
cydowały się przyłączyć w całości 
do Zbawiciela. Od najdawniej
szych wieków Kościół starannie 
przygotowywał ludzi pragnących 
wstąpić w szeregi uczniów Chry
stusa. Chrztu uroczystego udzie
lano przeważnie w Wielką Sobotę 
przez zanurzenie. Warunki klima
tyczne w krajach umiarkowanych 
zmusiły do udzielania Chrztu Św. 
przez polewanie głowy lub nawet 
pokropienie. Ustanowiony przez 
Chrystusa znak sakramentalny uzna
no za drogocenny klejnot i z cza
sem ubrano go w piękną liturg i
czną oprawę. Tak powstały obrzę
dy liturgiczne Chrztu Św. W do
borze ceremonii kierowano się 
pragnieniem wyrażania i wyjaśnia
nia niemal w sposób namacalny 
tego, co daje człowiekowi Chrzest 
Św. Te ustanowione przez Kościół 
obrzędy uległy na przestrzeni wie
ków wielu zmianom. Nie wolno 
było Kościołowi zmieniać tylko 
materii i formy samych Znaków, 
gdyż pochodzą one od naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Z  życia naszych parafii:  Częstochowa

„Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie...”
Chrzest Św. to fundamentalny sa

krament, przez który człowiek ochrz
czony staje się dzieckiem Boga, 
członkiem Mistycznego Ciała Chry
stusa, jakim jest święty Kościół 
Apostolski, i dziedzicem Nieba.

W niektórych wspólnotach chrze
ścijańskich Sakramentu Chrztu 
udziela się tylko osobom doro
słym, np. u Baptystów. W Kościele 
Katolickim chrzci się zarówno 
osoby dorosłe, jak i niemowlęta 
oraz dzieci, w imieniu których 
Rodzice chrzestni odpowiadają: 
Wierzę. Tak, chcę być ochrzczo
nym. Chrzest dorosłych nie budzi 
żadnych teologicznych proble
mów, co do ważności, byleby była 
zachowana forma i materia sakra
mentu: woda i słowa Ja ciebie 
chrzczę. Wątpliwości teologicz
nych nie budzi również chrzest 
niemowląt i dzieci. Argumentem 
jest nie tylko Tradycja Apostolska, 
która w nauce Kościoła Katolic
kiego jest równorzędnym źródłem 
wiary, co Pismo Święte, ale rów
nież Istota Sakramentu, który w du
szy przyjmującego działa własną 
mocą.

W pierwszy dzień Wielkanocy, 
w czasie sprawowania Mszy Św. 
w parafii polskokatolickiej w Czę
stochowie pw. Matki Boskiej Kró
lowej Apostołów, Sakramentu 
Chrztu Św., w asyście ks. Macie
ja Kałuży, malutkiemu Oskarowi

Sergiuszowi Jaskule udzielił pro
boszcz Bp Jerzy Szotmiller.

Oskara, Jego Rodziców i Chrzest
nych polecamy opiece Matki Bożej 
Królowej Apostołów.

Szczęść, Boże! 
Ks. Maciej

Przed ołtarzem w częstochowskiej świątyni. Wspólne pamiątkowe zdjęcie 
po udzieleniu Chrztu Św. Oskarowi Sergiuszowi Jaskule. Wielkanoc 2008 r.



24 czerwca -  uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Był on pomostem między Starym i Nowym Zakone
„M iędzy narodzonym i z niewiast nie pow sta ł 
większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11,11)

Niewątpliwie św. Jan Chrzciciel 
jest jedną z najwspanialszych po
staci wymienianych w Nowym Za
konie. Nie należy więc się dziwić, 
że sam Jezus Chrystus wygłosił 
pod jego adresem pochwałę za
wartą w cytowanych w tytule sło
wach z Pisma Świętego.

Wyrażenie pow sta ł — spoty
kane na kartach Pisma Świętego — 
odnosi się ty lko  do proroków. Oni 
bowiem pow staw ali na wezwanie 
Boga, by w Jego im ieniu g łosić

Nawiedzenie
— mai. Jean Baptiste  

Jouvenet (1644-1717)

„N iezw łoczn ie  
po zw iastow aniu  

M aryja wybrała się 
w górzyste  okolice, 

by odw iedzić  E lżb ie tę "

Dzieciątko Jezus 
i św. Jan Chrzciciel 
w pejzażu
— mai. Peter Paul 
Rubens (1577-1640)

Św. Jan Chrzciciel — szkota pó łnoc- 
noniderlandzka, m alarz n ieznany XV w.



Święta Rodzina ze św. Elżbietą, św. Janem Chrzcicielem  
i aniołem — mai. A lessandro T iarin i (1577-1668)

ludow i prorocze słowa, przeka
zane im przez Pana. Jednak Jan 
Chrzcicie l przewyższał wszystkich 
nie ty lko  zleconą mu misją, ale 
również swoim  życiem. Zasłużył 
więc, by był nie ty lko  największym 
z proroków, ale nawet więcej niż 
prorokiem . Był bowiem poprzed
nikiem  Tego, którego prorocy 
zapowiadali. Podkreśla to sekreta 
ze Mszy Św. na uroczystość jego 
narodzenia: „Nie tylko zapowie
dział przyjście Zbawiciela świata, 
lecz i wskazał, że jest nim Pan nasz 
Jezus Chrystus”. Był zatem pomo
stem między Starym i Nowym 
Zakonem; ostatnim z proroków i 
pierwszym z apostołów.

Potwierdzeniem w ielkości Jana 
Chrzcicie la była niezwykła zapo
wiedź narodzenia tego męża Boże
go, dziwnym i zjawiskami otoczone 
jego narodzenie oraz w ie lkie i bu
dzące podziw jego życie.

Aposto ł Łukasz wprowadza nas 
zaraz na wstępie swojej Ewangelii 
w sedno sprawy, pisząc: „Za cza
sów Heroda, króla Judei, żył 
pewien kapłan, im ieniem Zacha
riasz, z oddziału Abiasza. M iał on 
żonę z rodu Aarona, a na im ię jej 
było Elżbieta” (Łk 1, 5). W ynika z 
tego, że obydwoje małżonkowie 
w yw odzili się z kapłańskiego rodu 
Aarona. Miejscem ich zamieszka
nia — jak podaje tradycja staro
chrześcijańska — była położona 
ok. 7 km na północny wschód od Je
rozolimy, dzisiejsza m iejscowość 
A in Karim, znana również jako 
„Św ięty Jan w górach” . Bardzo 
wysoko ocenia św. Łukasz re lig ij
no-m oralną postawę Zachariasza i 
Elżbiety, skoro stwierdza: „O byd
woje byli spraw iedliw i wobec 
Boga i postępowali nienagannie 
według wszystkich przykazań i 
ustaw Pańskich” (Łk 1, 6). Nie 
zaznali jednak pociechy, będącej 
największym pragnieniem  i najwa
żniejszym celem każdego żydow
skiego małżeństwa. „N ie mieli jed
nak dziecka, ponieważ Elżbieta 
była niepłodna; oboje zaś byli już 
posunięci w la tach” (Łk 1, 7), co 
praktycznie w ykluczało ca łkow i
cie możliwość doczekania się 
dzieci. Przeżywali w ięc w osamot
nieniu smutne dni, nie mogąc zro
zumieć, dlaczego Pan Bóg poską
p ił im tej pociechy. N iepłodność 
uważana była bowiem u Żydów  za

karę, liczne zaś potom stwo — za 
znak szczególniejszego błogosła
wieństwa Bożego.

Oto właśnie na grupę Abiasza, 
do której należał Zachariasz, 
wypadła kolej sprawowania służby 
Bożej w św iątyni. Wszyscy bo
wiem kapłani dzie lili się na 24 
grupy, z których każda wypełniała 
swoje obow iązki przez tydzień. 
O puścił zatem Zachariasz swój 
dom i udał się do Jerozolim y. W 
ramach zwyczajnych czynności 
związanych z kultem — stosownie 
do przepisów prawa Mojżeszo
wego — codziennie rano i w ieczór, 
wyznaczony losem kapłan składał

Panu ofiarę z kadzidła. „K iedy w 
wyznaczonej dla swego oddziału 
kolei pe łn ił służbę kapłańską przed 
Bogiem, jemu zgodnie ze zwycza
jem kapłańskim  przypadł los, żeby 
wejść do przybytku Pańskiego i 
złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud 
m od lił się na zewnątrz w czasie 
kadzenia. Naraz ukazał mu się 
an io ł Pański, sto jący po prawej 
stronie ołtarza kadzenia. Przeraził 
się na ten w idok Zachariasz i 
strach padł na niego. Lecz anio ł 
rzekł do niego: »Nie bój się, Zacha
riaszu; twoja prośba została wy-

cd. na słr. 10
Kazanie św. Jana Chrzciciela — mai. Kareł van M ander (1548-1606)



cd. ze str. 9

słuchana; żona twoja Elżbieta 
urodzi ci syna, któremu nadasz 
im ię Jan. Będzie to dla ciebie 
radość i wesele; i w ielu z jego 
narodzenia cieszyć się będzie. 
Będzie bowiem w ielki w oczach 
Pana (...) i już w łon ie matki 
napełniony będzie Duchem Świę
tym (Łk 1, 8-15).

Rzeczywiście. To, co oznajm ił 
mu anioł, przewyższało wszelkie 
ludzkie oczekiwania. Stąd też 
narodzenie niespodziewanego po
tom ka będzie radością dla ojca, 
że Bóg u litow a ł się nad nimi. 
Imię Jan (po hebrajsku Jehoha- 
nan) znaczy: „Jahwe był łaska
w y” . Narodzenie jego będzie 
równocześnie powodem do radoś
ci dla tych, którzy oczekiwali 
obiecanego przez Boga Zbaw i
ciela.

Uczucie radości przem ieniło 
się w ogrom ne zdum ienie, gdy 
an io ł w yjaw ił Zachariaszowi, jak 
w ielką misję ma spełnić zapo
wiedziane przez niego dziecię. 
„W ielu spośród dzieci Izraela 
nawróci się do Pana, Boga ich; 
on sam pójdzie przed Nim w 
duchu i mocy Eliasza, żeby serca 
o jców  nakłonić ku dzieciom, a 
n ieposłusznych — do usposo
bienia spraw iedliwych, by przy
gotować Panu lud doskona ły” 
(Łk 1, 16-17). O jego w ie lkości 
św iadczyć będzie „napełnienie 
Duchem Św iętym ” jeszcze przed 
narodzeniem, jego pełne wyrze
czeń życie, a zwłaszcza w ypeł
nienie niezwykle ważnej misji 
poprzednika Chrystusowego.

Przekazana w iadom ość jest 
tak n ieprawdopodobna, że Za
chariasz nie ma odwagi w nią 
uwierzyć. Wyrazem tej w ątp li
wości i n iedowierzania są słowa: 
„Po czym to poznam? Bo ja 
jestem już stary i moja żona jest w 
podeszłym w ieku” (Łk 1,18). Tak 
jak niegdyś Abraham, Mojżesz i 
inni mężowie, domaga się Zacha
riasz znaków potw ierdzających 
Bożą obietnicę. Słyszy zatem: 
„Ja jestem Gabriel, który stoję 
przed Bogiem. A zostałem po
słany, aby m ów ićz tobą i oznajmić 
ci tę w ieść radosną. A oto

będziesz niem y i nie będziesz 
m ógł mówić aż do dnia, w którym  
się to stanie, bo nie uwierzyłeś 
moim słowom, które się spełnią w 
swoim czasie” (Łk 1, 19-20).

I w tym momencie Zachariasz 
u trac ił mowę. Najprawdopodob
niej u trac ił słuch, gdyż po na
rodzeniu syna porozum iewano 
się z nim na m igi (por. Łk 1, 62). 
Spotkała go kara za to, że nie od 
razu uw ierzył Bogu.

Tymczasem lud zgromadzony 
na dziedzińcu św iątyni oczekiwał 
na wyjście Zachariasza. Ludzie 
dziw ili się zapewne, dlaczego 
kapłan tak d ługo pozostaje w 
św iątyni. A kiedy wreszcie w y
szedł za zewnątrz, nie udzie lił już 
zwykłego błogosławieństwa, gdyż 
„n ie  m ógł do nich m ówić i zro
zum ieli, że m iał w idzenie w przy
bytku” (Łk 1, 22).

Gdy skończył się turnus służby 
Bożej w św iętyni, Zachariasz 
w ró c ił niem y do domu. N iewąt
pliw ie pow iadom iłon swą żonę na 
piśm ie o tym, co mu się przyda
rzyło oraz podzie lił się z nią 
radosną nowiną. Wnet potem 
„żona jego, Elżbieta, poczęła i 
pozostawała w ukryciu przez 
pięć m iesięcy” (Łk 1, 24).

M inęło pó ł roku po tym w yda
rzeniu, kiedy archanio ł ponownie 
zosta ł posłany na ziemię przez 
Boga. Tym razem do Dziewicy 
im ieniem Maryja, by zwiastować 
Jej narodzenie „Syna Najwyż
szego” , którego „kró lestwa nie 
będzie końca” (Łk 1, 33). Na 
dowód prawdziwości swego po
selstwa archanio ł oznajm ił Maryi, 
że Jej krewna, Elżbieta, także 
poczęła syna. W tej sytuacji 
trudno się dziw ić, że niezwło
cznie po zwiastowaniu Maryja 
wybrała się w górzyste okolice 
Judei, by odwiedzić Elżbietę. 
„Weszła do domu Zachariasza i 
pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elż
bieta usłyszała pozdrowienie Ma
ryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty na
pełnił Elżbietę. Wydała ona 
okrzyk i powiedziała: »Bło- 
gosławiona jesteś między nie
wiastami i błogosławiony jest 
owoc Twojego łona«” (Łk 1, 41- 
-42).

M inęły trzy  miesiące i „d la  Elż
biety nastał czas rozwiązania i 
urodziła  syna. Gdy jej sąsiedzi i 
krewni usłyszeli, że Pan okazał 
tak w ie lkie m iłosierdzie nad nią, 
cieszyli się razem z nią. Ósmego 
dnia przyszli, aby obrzezać dzie
cię i chcie li mu nadać im ię ojca 
jego, Zachariasza. Jednakże mat
ka jego powiedziała: »Nie, lecz ma 
otrzymać imię Jan«” (Łk 1, 57- 
-60). Zachariasz potw ierdził to, 
pisząc na tabliczce: „Jan będzie 
mu na im ię” (Łk 1, 63).

Znak próby, jakim  była utrata 
mowy, zapowiedziany Zacharia
szowi przez anioła, nie był już 
potrzebny. To wszystko, w co tak 
trudno było uwierzyć, już się 
dokonało. Zaraz w ięc „o tw orzy ły  
się jego usta, język się rozwiązał i 
m ów ił w ielbiąc Pana” (Łk 1, 64). 
Był to w idoczny cud, który w yw o
ła ł zdziw ienie obecnych. Wszy
scy uczestnicy zrozum ieli to  jako 
zapowiedź, że nowo narodzone 
dziecię będzie kimś niezwykłym. 
Ale nie skończyło się na tym. 
Zachariasza bowiem napełn ił 
Duch Święty, w ięc zaczął p ro ro 
kować dalej. Tak powstał hymn, 
używany często w litu rg ii koś
cielnej. Sławi w nim Zachariasz 
Boga za w ypełn ien ie ob ie tn ic  da
nych Izraelowi, natom iast w 
swoim  dziecku widzi poprzed
nika Pańskiego, który torować 
będzie drogę Zbaw icie low i do 
ludzkich serc i dusz.

Św. Jan Chrzciel, którego 
pamiątkę narodzenia obchodzi 
Kościół jako odrębną uroczy
stość, jest ściśle związany z ta
jemnicą Wcielenia. Jego narodze
nie — zapowiedziane przez anio
ła — jest gwarancją rychłego przyjś
cia na świat obiecanego ludziom 
Zbawiciela. Jego zaś działalność 
kaznodziejska stanowi przygotowa
nie drogi dla Chrystusa, a jego 
śmierć, zaledwie o rok wyprzedza 
kalwaryjską ofiarę Syna Bożego.

W czasach średniowiecza uro
czystość narodzenia św. Jana 
Chrzciciela była obowiązującym 
świętem. Toteż — jak czytam y w 
kronice N idharda — bitwa pod 
Fon tenazyw r. 841 (m iędzy w nu
kami cesarza Karola W ielkiego) 
została odłożona na dzień 25 
czerwca, by nie dopuścić do pro
fanacji dnia świętego.



Biskupi - następcy Apostołów
cd. ze str. 4

2, 1-36), zgodnie z obietn icą 
Zbawiciela: „gdy Duch Święty 
zstąpi na was, otrzym acie Jego 
moc i będziecie moim i św iad
kami w Jeruzalem i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce z iem i” 
(Dz 1, 8).

Aposto łow ie „poszli i g łosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współ
działał z nim i i potw ierdzał naukę 
znakami, które je j tow arzyszyły” 
(Mk 16, 20). Aposto łow ie zostali 
obdarzeni władzą przez Syna 
Bożego: „K to  was słucha, Mnie 
słucha, kto wami gardzi, Mną gar
dz i” (Łk 10,16; zob. J 13,20). „To, 
co oni głoszą i czynią w Jego 
imieniu, należy mówić i czynić tak, 
jakby to rob ił sam uw ielbiony Pan, 
którego pełnomocnym i przedsta
w icie lam i są oni po wsze czasy 
i dla wszystkich narodów. Zm ar
tw ychw sta ły  Pan — przez zesła
nie Ducha Świętegci, objaw iają
cego się w Z ielone Święta — w y
posażył Aposto łów  na ten urząd 
w 'łaskę urządu’, która była im 
potrzebna jako pasterzom Koś
c io ła ” (bp U. K iiry).

Według świadectwa Pisma Świę
tego, Apostołowie działają kole
gialnie: wspólnie wybierają apo
stoła Macieja na m iejsce Judasza 
(Dz 1, 24-26), dokonu ją wyboru 
diakonów (D z 6 ,1-7), wysyłają do 
Samarii P io tra i Jana,abyudzie lili 
nowo ochrzczonym  Ducha Świę
tego (Dz 8, 14-15). „Wy przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i po
szczególnym i członkam i. I tak 
ustanowił Bóg w Kościele najprzód 
apostołów, po w tóre proroków, a 
potrzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar czynienia cudów, 
wspierania pomocą, rządzenia oraz 
przemawiania rozmaitym i języka
mi. Czyż wszyscy są apostołam i? 
Czy wszyscy prorokują? Czy wszy
scy są nauczycielam i? Czy wszy
scy mają dar czynienia cudów? 
Czy wszyscy posiadają łaskę uzd
rawiania? Czy wszyscy przema
w iają językam i? Czy wszyscy 
potra fią  je tłum aczyć? Lecz wy 
starajcie się o większe dary: 
a ja wam wskażę drogę jeszcze do
skonalszą” (1 Kor 12, 27-31).

Jezus Chrystus powołał Apo
stołów, którzy następnie posta
nowili, aby po ich śmierci po
sługiwanie w Kościele kontynu
owali inni mężowie. Klemens

Rzymski w Liście do Kościoła w Ko
ryncie  naucza: „Aposto łow ie g ło 
sili nam Ewangelię, którą o trzy
mali od Jezusa Chrystusa, a Jezus 
Chrystus został powołany przez 
O jca” . Po śm ierci Aposto łów  po
sługiwanie we współ nocie sprawo
wali b iskupi, którzy nie o trzy
mali tego urzędu od „siebie ani 
od ludzi, ani dla próżnej chwały, 
lecz z m iłości Boga Ojca i Pana 
Jezusa” (Ignacy Antiocheński). 
Dzięki sukcesji, która sięga po
czątków Kościoła, urząd biskupa 
cieszy się największym autoryte
tem. Według św. Ireneusza, 
poprzez Apostołów i ich następ
ców, aż do naszych czasów zosta
ła zachowana tradycja apostol
ska.

Urząd trwa w Kościele nieprzer
wanie; sprawują go biskupi z usta
nowienia Bożego, jako pasterze 
Kościoła. W tekstach O jców Ko
ścioła biskupstwo nazywane jest 
najwyższym kapłaństwem, pełnią 
świętego posługiwania. Biskup 
otrzymuje również funkcję naucza
nia i rządzenia. Przez nałoże
nie rąk i przez słowa konsekracji 
udzielanajest biskupom łaska Du
cha Świętego, tak że przyjm ują 
oni rolę Jezusa Chrystusa i w Je
go zastępstwie działają.

Z  życia parafii:  Sosnowiec

Z żołnierskiej karty
Być może nie wszyscy wiedzą o 

tym, że wśród duchownych Kościoła Pol
skokatolickiego byli i sążołnierze. Jed
nym z nich jest emerytowany pro
boszcz Parafii Polskokatolickiej w 
Świeciechowie ks. mgr Stanisław Ma- 
ciejczyk, który obecnie mieszka w So
snowcu i pomaga w pracy duszpaster
skiej, czynnie uczetnicząc wżyciu Pa
rafii pw. Matki Boskiej Bolesnej.

W marcu br. miałem przyjemność 
uczestniczyć w kameralnej, ale pod
niosłej uroczystości, która odbyła 
się w Wojskowej Komendzie Uzu
pełnień w Mysłowicach, gdzie ks. 
Stanisławowi Maciejczykowi został 
wręczony akt mianowania przez 
Ministra Obrony Narodowej na sto
pień oficerski porucznika.

Faktem jest, że ks. porucznik 
Stanisław Maciejczyk zawsze pod
kreśla swój żołnierski charakter, 
gdyż w mundurze wojsk lotni
czych oraz w koloratce uczestniczy 
w różnego rodzaju uroczystościach 
kościelnych i ekumenicznych.

Należy zauważyć, że przy każdej oka
zji Ks. Porucznik z dumą podkreś

la, że jest kapłanem Kościoła Pol
skokatolickiego, a zarazem żołnie
rzem.

Gratulując w swoim imieniu, a także 
całego Dekanatu Śląskiego z ks. inf. 
Dziekanem Eugeniuszem Stelmachem, 
awansu na wyższy stopień oficerski, 
życzymy ks. porucznikowi Stanisła
wowi Maciejczykowi Bożego Błogosła
wieństwa w przekonaniu, że po żoł
niersku będzie dalej bronił dobrego 
imienia naszego Kościoła.

(ks. Adam)

Odczytanie Aktu Nominacji na wyższy stopień oficerski. 
Pierwszy z prawej — ks. Stanisław Maciejczyk



Dzień Matki - Dzień Dziecka
Pachniesz mi zawsze 

ciepłym słodkim mleczkiem. 

A w dniach dziecinnych 

każde Twoje słowo 

było mi słońcem 

było mi śpiewem.

Zanurzona w miękkość 
pasłam się istnieniem 
piłam Twoją ciszę. 
Twego serca bicie 
było moim życiem

sumienia.

Wiersz zaczerpnięty z książki:
Jadw igi Komorowskiej pt. Świąteczne zwyczaje 
domowe w wielkim mieście. Studium na przykładzie 
Warszawy”, PWN, Warszawa 1984.

1 czerwca -  Międzynarodowy Dzień Dziecka

Najważniejsza jest rodzina
Na poczucie szczęścia dziecka w rodzinie składa się to wszystko, co 

służy jego rozwojowi, wywołuje w nim pozytywne stany psychiczne, jest 
źródłem zadowolenia z własnej sytuacji i przyczynia się do akceptowania 
środowiska rodzinnego.

Do najważniejszych czynników, 
które zapewniają prawidłowy roz
wój i wychowanie dziecka należy 
atmosfera w rodzinie, charaktery
zująca się poczuciem więzi, wspól
notą dążeń, umiejętnością współ
życia i współdziałania, wzajemnym 
szacunkiem i zrozumieniem, to
lerancją odmiennych upodobań 
i zainteresowań, a także solidar
nością rodzinną.

Trzeba podkreślić, że atmosferę 
w rodzinie, właściwy klimat tworzą 
dorośli, a rolę decydującą odgry
wają tu właściwości i walory rodzi
ców, ich osobisty stosunek do sie
bie, do własnego życia, stosunek 
dó wartości. Akcent na rolę doros
łych w tworzeniu rodzinnej atmos
fery jest potrzebny, ponieważ zbyt 
często obarcza się winą za jej 
zakłócenie właśnie dzieci — ich 
niepowodzenia w nauce, niewłaś
ciwe zachowanie, sprawiane za
wody, trudności związane z proce
sem dorastania. Te właśnie czyn
niki uważa się niekiedy za główny 
powód zburzenia spokoju w domu 
i nieporozumień między rodzicami. 
Takie odwrócenie sprawy nie 
sprzyja rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, wręcz przeciw
nie — komplikuje je jeszcze bar
dziej, a sytuacja dziecka staje się 
trudniejsza, bowiem zamiast po

mocy ze strony dorosłych, spoty
kają je pretensje, wyrzuty, a nawet 
kary.

Jest takie powiedzenie, że do
rośli chętnie m ieliby dzieci, 
gdyby przy okazji nie trzeba być 
rodzicami. Konieczność nie ty l
ko świadczeń na rzecz dziecka, 
ale także towarzyszenie jego
rozwojow i i kierowanie tym
procesem wprowadza do życia 
dorosłych  w iele kom plikacji.
Idzie  tu przede w szystk im
o pracę zawodową obojga ro
dziców poza domem, o wzrost 
indywidualnych aspiracji i ambicji 
dorosłych, o ich niekiedy dużą 
koncentrację uwagi na sprawach 
pozarodzinnych.

Szczęśliwego dzieciństwa nie 
może być bez świadomości, że 
dorośli z najbliższego otoczenia da
rzą dzieci uczuciem — kochają. Jed
nak uczucie okazywane w nadmia
rze, zbyt żywiołowe, spontaniczne, 
zakłóca proces wychowania, 
a dziecku stwarza sytuację nadmier

nego obciążenia psychicznego. 
I tak nadmierna koncentracja uczu
ciowa sprzyja kształtowaniu się 
postawy chorobliwej opiekuńczoś
ci, przewrażliwienia na punkcie 
dziecka, zbędnego chronienia go, 
oszczędzania, gotowości do po
św ięcania się, braku trosk i
o zachowanie równowagi między 
prawami i obowiązkami dziecka. 
Ujemne efekty takiej postawy 
rodzicielskiej są aż nadto w ido
czne. Samodzielność dziecka i je
go dojrzałość społeczna nie roz
wijają się w stopniu dostatecznym. 
Obserwuje się u takich dzieci zna
cznie powolniejszy, niekiedy powa
żnie zahamowany proces rozwoju 
także we wszystkich innych dzie-



dżinach: ma ono wyraźnie zani
żone wyobrażenie o swoich możli
wościach, jest onieśmielone, szyb
ko przejawia objawy zmęczenia 
i znudzenia, niechętnie zabiera 
głos, niechętnieangażujesięwpra- 
ce, które trzeba wykonać samemu, 
przejawia brakzdolności organiza
torskich, brak wyobraźni, nie umie 
nawiązywać kontaktów z rówieśni
kami, nie potrafi z nimi współdzia
łać.

Nie wolno odsuwać dziecka od 
współdziałania w pracach na rzecz 
rodziny, ponieważ nie nabędzie 
ono niezbędnych w późniejszym 
życiu umiejętności, lecz przyjmie 
postawę oczekiwania na pomoc 
(świadczenia) innych, utwierdza
jąc się w przekonaniu, że otoczenie 
ma wobec niego liczne obowiązki, 
natomiast samo nie odczuwa po
trzeby robienia czegoś dla innych. 
W miarę dorastania coraz silniej 
rozwijają się u niego dyspozycje do 
„brania” i „korzystania” . Nazy
wamy to postawą konsumpcyjną— 
ta k . często zarzucaną młodzieży

przez starsze pokolenie. Nie uwzg
lędnia się przy tym faktu, że ta 
postawa jest „produktem” okreś
lonych sytuacji i oddziaływań, 
w jakich przebiegał proces rozwoju 
i wychowania.

Innym sposobem wyrażania uczu
cia do dziecka przez rodziców jest 
wyolbrzymione, błędnie interpre
towane poczucie odpowiedzial
ności za dziecko. Taką postawę 
charakteryzuje stwarzanie wokół 
dziecka atmosfery ustawicznego 
czuwania nad nim, maksymalne 
ograniczenie jego swobody, roz
budowany system zakazów, brak 
zaufania, uciążliwe kon tro lo 
wanie wszystkiego, co robi, 
wtrącanie się nawet do najdrob
niejszych spraw dziecka, ciąg
łe pouczanie i przestrzeganie. 
Prowadzi to u dziecka do wczes
nego wykształcenia się mecha
nizmów obronnych w postaci 
kłamstwa i coraz staranniejszego 
ukrywania przed rodzicami swoich 
problemów. Nadmierna kuratela, 
rozbudowany system zakazów ro

dzą sprzeciw, a niekiedy są przy
czyną drastycznych form buntu. 
Dziecko coraz bardziej zamyka 
się w sobie, unika kontaktów 
z rodzicam i; poczucie więzi 
z domem ulega silnemu rozluź
nieniu. Młodzież z takich ro
dzin zatraca poczucie własnej 
wartości, staje się podatna na 
wszelkie wpływy albo stara się 
jak najszybciej opuścić dom ro
dziców.

Tak więc prawidłowy emocjo
nalny stosunek do dziecka wyraża 
się w zachowaniu równowagi mię
dzy uczuciem i rozsądkiem. Z ta
kiego założenia wynika postulat 
„mądrej miłości” . Wszyscy odczu
wamy potrzebę „bycia kochanym” , 
jednakże nadmiar przejawów tego 
uczucia lub przesadnie i fałszywie 
interpretowane poczucie odpowie
dzialności za dziecko, męczy, 
ogranicza jego swobodę i rodzi we
wnętrzny sprzeciw.

Reasumując, możemy powie
dzieć: kochajmy nasze dzieci, ale 
kochajmy je mądrze!

Z badań socjologów: Jaka jest nasza polska młodzież 
żyjąca w dobie internetu

Nowa grupa pokoleniowa: E-generacja
Ośrodek badawczy Stratosfera 

(inicjatorem badań była agencja 
Headlines Porter Novelli) ogłosił 
wyniki jakościowych badań socjo
logicznych „Młode Polki w wiel
kich miastach” (przeprowadzo
nych wśród licealistek i studentek 
w wieku od 18 do 25 lat w Krakowie, 
Poznaniu i Warszawie). Potwier
dziły one fakt ukształtowania się 
i konsolidacji nowej grupy pokole
niowej tzw. e-generacji (młodych 
żyjących w dobie internetu).

Badania wykazały, że przynale
żność do e-generacji wpłynęła na 
ukształtowanie się nowych wzo
rów kobiecości wśród dziewcząt. 
Rezygnują one z udziału w tzw. wy
ścigu szczurów. Pracę chcą wy
konywać w myśl zasady: niewa
żne co robisz, ważne, czy robisz to 
dobrze, profesjonalnie. Widzą sie
bie w przyszłości jako kobietę wie
lozadaniową: matkę, pracownika 
i osobę z pasjami, uprawiającą 
sporty. Podkreślają wagę atrakcyj

ności fizycznej. Poszukują jednak 
bardziej wyciszenia niż okazji do 
zabawy. Stały partner dla kobiet 
e-generacji to norma, symbol stabi
lizacji.

Dr Tomasz Sobierajski (socjo
log, tłumacz, publicysta) tak oto 
m.in. wypowiedział się na temat 
e-generacji polskich młodych kobiet 
na łamach dziennika Rzeczpospo
lita z dn. 23.IV.br.: „Niesamowite 
jest dla mnie to, że młode dzie
wczęta potrafią uczyć się na błę
dach innych, obserwują i wycią
gają wnioski. To bardzo cenna 
umiejętność. Nie dość, że nie bun
tują się, to jeszcze z osobami ze 
starszych pokoleń, zwłaszcza 
z matkami, solidaryzują się. To 
wynika ze specyfiki naszych cza
sów (...). Dwie generacje uczą się 
od siebie nawzajem. Taka sytuacja 
jeszcze u nas trwa, choć zaczy
namy zmierzać już wyraźnie w kie
runku trzeciego etapu, czyli kul
tury prefiguratywnej. Tu starsi

uczą się od młodych (...). Dzie
wczyny wyznaczają sobie wiele 
celów i z jednej strony chcą być 
niezależne finansowo, ale z drugiej 
strony przyznają, że ważny jest dla 
nich pierścionek zaręczynowy. Idąc 
tym tokiem myślenia, możemy wy
wnioskować, że ważna jest dla nich 
miłość. Tym bardziej, że mówią 
dużo o przyszłej rodzinie i związa
nych z tym emocjach i uczuciach 
(...). Miłości nie można nazwać 
dodatkiem. Ona jest raczej inspira
cją, czymś, co nas pozytywnie 
napędza w życiu. Dzisiaj świat 
męski i świat kobiecy to już nie są 
dwa wrogie obozy, a raczej wza
jemnie uzupełniające się elemen
ty (...). Matriarchat nam nie grozi, 
bo patriarchat podtrzymywany jest 
nadal — przez kobiety, choć nie 
wymagają one już od mężczyzn tak 
wiele, jak kiedyś. Chcą tylko sza
cunku i partnerstwa. Ale uwaga! 
Jeśli mężczyzna tego warunku nie 
spełnia, bez wahania wymienią go 
na lepszy model” .

Młode Polki zaskazują więc kon
sekwentną wizją przyszłości.
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Informator dla kandydatów na rok akademicki 2008/2009
Jak co roku przed m łodzieżą staje problem, jakie 

wybrać studia i uczelnie. P roponujem y studia w 
Chrześcijańskiej Akadem ii Teologicznej (ChAT), 
państwowej i ekum enicznej szkole wyższej. Uczel
nia kształci studentów w zakresie nauk teo log i
cznych i pedagogicznych, przygotow ując pracow
ników  duchownych i św ieckich dla Kościołów 
chrześcijańskich w Polsce, a takżed laadm in is trac ji 
państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, 
w szczególności ośw iatowych i opiekuńczych. 
ChAT prowadzi również działalność naukowo- 
badaw czą  oraz przygotow uje kandydatów do tego 
charakteru pracy. Akadem ia jest jedyną w Europie 
wyższą szkołą teologiczną, która skupia studentów 
z tak wielu różnych Kościołów. Ekumeniczny charak
ter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swo
je zadania w oparciu o zasadę równouprawnienia, 
poszanowania wartości duchow ych wszystkich w y
znań, ku ltu r i tradycji oraz w poczuciu odpow ie
dzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegaćsię wszy
scy absolwenci szkół średnich (św ieccy i duchow 
ni). W naszej Uczelni studenci będący w trudnej 
sytuacji materialnej mogą ubiegać się o:

— stypendium  socjalne (od I roku studiów);

— stypendium  specjalne dla niepełno
sprawnych;

— stypendium  mieszkaniowe;

— stypendium  na wyżywienie;

— stypendium  za w yniki w nauce lub sportowe 
(od II roku studiów);

— miejsce w akademiku.

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok stu
diów  teo log icznych oferuje studia I stopnia licen
cjackie z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, 
pedagogiki szkolnej oraz pedagogiki m iędzy
kulturowej i edukacji dorosłych (tylko studia sta
cjonarne). Ponadto prowadzi się studia II stop
nia (2-letnie) na kierunku teo log ia  w zakresie 
pedagogiki re lig ii. We wszystkich przypadkach 
można wybrać stacjonarną (dzienną) lub niesta- 
c jona rną fo rm ę stud iów  (studia zaoczne są płatne).

JE D N O LITE  STUDIA M AG ISTERSK IE  
NA KIERUNKU TEOLOGIA  
W ZAKRESIE TE O LO G II STARO KATO LICKIEJ, 
PRAW OSŁAW NEJ I EW ANGELICKIEJ:

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Istnieją, 
zgodnie ze specyfiką wyznaniową, trzy sekcje: ewan

gelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. 
Absolwenci otrzymują ty tu ł magistra — odpowiednio 
w zakresie teologii ewangelickiej, starokatolickiej lub 
prawosławnej. Studenci przygotowują się do szeroko 
pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześci
jańskich. Blok zajęć pedagogicznych, który jest 
integralną częścią studiów, umożliwia zdobycie kwa
lifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania re li
gii.

STUDIA I STO PNIA -  L IC ENCJACKIE  
NA KIERUNKU PEDAGO GIKA  
W ZAKRESIE 
PRACY SO CJALNEJ

W SŁUŻBAC H SPOŁECZNYCH:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata 
wzakresie pracy socjalnej, który daje równoprawne 
kw alifikacje  z absolwentam i uczelni świeckich, 
fj. um ożliw ia m.in. pracę w placówkach socjalnych 
i opiekuńczych, a także w adm inistracji samorządo
wej. Studia te mogą być interesujące m.in. dla kan
dydatów  zajm ujących się pracą diakonijną, pracą 
z ludźm i starszymi i n iepełnosprawnym i czy porad
nictwem pastoralnym. Struktura studiów  jest pom y
ślana pod kątem praktycznego prowadzenia pracy so
cjalnej i zarządzania placówkam i socjalnym i.

STUDIA I STOPNIA
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 
WZAKRESIE
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). A bsol
wenci otrzym ują ty tu ł zawodowy licencjata 
w zakresie pedagogiki szkolnej, k tóry daje równo
prawne kwalifikacje z absolwentam i uczelni św iec
kich, tj. um ożliw ia pracę w placówkach ośw iato
wych, zwłaszcza w przedszkolach, szkołach 
i poradniach w charakterze w ychowawcy i pe
dagoga, k tóry potrafi zarówno prowadzić pra
cę wychowawczą, jak i zdiagnozować trudnoś
ci uczniów w nabywaniu um iejętności eduka
cyjnych i społecznych oraz zrealizować ade
kwatny program naprawczy. Absolwent dysponu
je również wiedzą dotyczącą społecznych, ku l
tu row ych i re lig ijnych uwarunkowań soc ja li
zacji i wychowania, co um ożliw ia mu podjęcie 
pracy także w zakresie anim acji ku lturalnej 
i społecznej w instytucjach o charakterze św iec
kim i wyznaniowym.

http://www.chat.edu.pl


STUDIA I STOPNIA  
(L IC EN C JA C K IE) NA KIERUNKU
PEDAGO GIKA  W ZAKRESIE
PE D A G O G IK I M IĘD ZYK ULTU RO W EJ  
I ED UKACJI DO ROSŁYCH:

PED A G O G IK I RELIG II:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). A bsol
wenci o trzym ują ty tu ł zawodowy licencjata peda
gogik i m iędzykulturowej i edukacji dorosłych, 
który daje równoprawne kwalifikacje  z absolwen
tami uczelni św ieckich, tj. um ożliw ia pracę w róż
nych instytucjach kościelnych, państwowych, 
sam orządowych i społecznych w zakresie d iag
nozy, poradnictwa i wsparcia pedagogicznego 
dotyczącego organizowania i realizowania różnych 
form  edukacji dorosłych, animacji ku lturow ej i spo
łecznej, doradztwa zawodowego, integracji społe
czności lokalnych w środow isku zróżnicowanym  
re lig ijn ie  i ku lturow o, pracy z im igrantam i, a także 
pro jektów  edukacji m iędzykulturowej i in terkonfe- 
syjnej (ekum enicznej) zarówno w wymiarze lokal
nym, jak i m iędzynarodowym .

STUDIA II STOPNIA  
NA KIERUNKU
TEOLOGIA  W ZAKRESIE

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przezna
czone są w pierwszym rzędzie dla absolwentów wyż
szych studiówzawodowych ChAT oraz Wyższych Se
minariów Teologicznych (z uprawnieniami licencjac
kim i) Kościo łów  tradycji prawosławnej, starokato
lickiej i protestanckiej.

Tryb przyjęć na studia 
stacjonarne i niestacjonarne:

Studia jednolite magisterskie (5-letnie) na kierunku 
teologia: rekrutacja następuje na podstawie rankingu 
świadectw maturalnych i dodatkowego egzaminu ust
nego, którego celem jest ocena wiadomości z zakresu 
wiedzy konfesyjnej w oparciu o program nauczania koś
cielnego dla szkół średnich oraz predyspozycji kandy
data do tego typu studiów. Kandydatów obowiązuje 
ponadto znajomość lektur z zakresu teologii, zgodnie z 
podaną listą lektur.

Studia I stopnia — licencjackie na kierunku peda
gogika: rekrutacja następuje wyłącznie na podstawie 
rankingu świadectw maturalnych.

Pierwszy termin składania dokumentów na studia jed
nolite magisterskie (5-letnie) na kierunku teologia i na stu
dia I stopnia licencjackie na kierunku pedagogika (sta
cjonarne i niestacjonarne): 1-21 lipca 2008 r.

Pierwszy termin egzaminu dla kadydatów na studia 
teologiczne: 22 lipca 2008 r. (studia stacjonarne) 
i 23 lipca 2008 r. (studia niestacjonarne).

Ogłoszenie list przyjętych osób: 25 lipca 2008 r.

Drugi termin składania dokumentów na studia jed
nolite magisterskie (5-letnie) na kierunku teologia i na 
studia I stopnia licencjackie na kierunku pedagogika 
(stacjonarne i niestacjonarne) w miarę wolnych miejsc 
1-12 września 2008 r.

Drugi termin egzaminu dla kandydatów na studia teo
logiczne: 15 września 2008 r. (studia stacjonarne) i 
16 września 2008 r. (studia niestacjonarne).

Ogłoszenie list przyjętych osób: 19 września 2008 r.
Studia II stopnia magisterskie (2 letnie) na kierunku 

teologia w zakresie pedagogiki religii: rekrutacja nastę
puje na podstawie rankingu dyplomów licencjackich.

Termin składania dokumentów na studia II stop
nia magisterskie (studia stacjonarne i niestacjonarne) 
1-12 września 2008 r.

Ogłoszenie list przyjętych osób: 19 września 2008 r.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są 
do złożenia następujących dokumentów:

— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) + ksero,
— dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy 

kandydatów na studia II stopnia),
— ksero z dowodu osobistego (nr i seria, PESEL, adres 

zameldowania) i książeczki wojskowej (1 str. i przy
należność do WKU),

— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
podjęcia studiów na wybranym kierunku,

— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
—j)ism a polecającego odpowiednich władz kościel

nych (dotyczy kandydatów na jednolite studia magister
skie (5-letnie) na kierunku teologia oraz kandydatów na 
studia II stopnia (2-letnie).

Opłatę wpisową (również w przypadku przyjęcia bez 
egaminów wstępnych) ustala się na 85,00 zł.

UWAGA!

1. Studia stacjonarne w Akademii są bezpłatne.

2. Studia niestacjonarne w Akadem ii są płatne.

Zasady odpłatności określa Rektor ChAT.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach 
zaocznych w roku akademickim 2008/2009 
(za rok studiów):
a) na kierunku teologia
• jednolite studia magisterskie (5-letn ie) 920,00 zł
• studia II stopnia (2-letn ie) 1750,00 zł

b) studia I stopnia — licencjackie (3-letnie)
(PSz, SPS) 2400,00 zł

Sekretariat ChAT będzie przyjmował 
tylko komplet dokumentów (zgodnie z wymaganiami).
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Polskie tradycje i zwyczaje ludowe

W wigilię św. Jana: Wianki
Trzeba przyznać, że obrzęd 

sobótki jest pozostałością jeszcze 
pogańskich zwyczajów, ale pod 
wpływem Kościoła obchodzono 
ją na cześć św. Jana w najkrótszą 
noc w roku, z 23 na 24 czerwca. 
Z sobótką wiązano dawniej oczy
szczenie przez ogień i wodę oraz 
łączono ze świętem miłości. Jak 
podkreśla w „Obyczajach staro
polskich XVII-XVIII wieku" Zbig
niew Kuchowicz, „Kościół nie
chętnie patrzył na ten zwyczaj
i starał się go całkowicie wykorze
nić, wydawał więc odpowiednie 
zakazy, apelował do uczuć religij
nych, urządzał procesje, podczas 
których zakonnicy z krzyżami
i zapalonymi świecami przybywali 
na miejsce sobótki i swym demon
stracyjnym pojawieniem się rozpra
szali zebranych” .

Sobótkę w czasie jej stosunkowo 
dużej jeszcze świetności obcho
dzono następująco: główną atrak
cję stanowiło zawsze rozpalenie 
ognisk, przy których grupowała się 
cała ludność wsi czy miasteczka. 
Przy ogniskach odbywały się naj
rozmaitsze popisy: śpiewano więc 
stare ludowe pieśni, prawiono 
dowcipy i zagadki. Można przyjąć, 
że występy te stanowiły przegląd 
artystycznego dorobku wsi. Szko
da, że niszczono nawet teksty 
mówiące o tym obchodzie, w rezul
tacie czego zachowały się tylko 
skąpe informacje o tym zwyczaju.

Pędczas sobótki panował ra
dosny nastró j, rozbrzm iew ał 
śmiech. Największą atrakcją były 
skoki przez ognisko, podczas któ
rych młodzież popisywała się swą 
zręcznością. Całą noc przygrywali 
muzykanci. Do sobótkowych zwy

czajów należało również zbieranie 
rozmaitych ziół, którymi przystra
jano chaty. Najbardziej poszuki
wanym zielem obrzędowym była 
bylica, którą zdobiono ściany do
mostw i opasywano się w tańcach.

W pewnych okolicach w związku 
z obrzędem sobótki "utrzymywała 
się wiara w istnienie legendarnego 
kwiatu paproci. Kto zerwał kwit
nącą paproć, mówiono, ma za
pewnione szczęście i wszelakie 
powodzenie w życiu. Gdzienieg
dzie wito też wianki z bylicy, które 
następnie zanoszono do święce
nia. Wierzono, że posiadają one 
cudowną moc, i z tego względu 
pilnie przechowywano je przez 
cały rok, uważając, że szczególnie 
pomocne są przeciwko piorunom. 
Kładziono je też pod fundamenty 
budowanych domostw i pod pier
wszy wzniesiony strop.

Na wschodzie Polski istniał zwy
czaj puszczania wianków na wodę. 
W wieczór sobótkowy, kiedy słoń
ce już zaszło, zbierały się nad wodą 
dziewczęta, aby rzucać wianki w 
nurt rzeki, a czuwają na czółnach 
czy też kładkach młodzieńcy rzu
cali się za nimi w pogoń. Wyłowie
nie wianka wróżyło dziewczynie 
rychłe małżeństwo.

Zwalczanie sobótki doprowadzi
ło do tego, że zarzucono zbieranie 
ziół, zapomniano o bylicy, znikły 
pieśni obrzędowe. W XVIII wieku 
już tylko palono ogniska i skakano 
przez nie. Ponieważ jednak palenie 
ognisk powodowało czasem poża
ry, szczególnie w miastach, zwy
czaj ten był w dalszym ciągu 
tępiony i „w średnich latach Augu
sta III już był konającym, przy 
końcu zaś lat jego wcale ustał,

dozorem surowym (...) wszędzie 
wytępiony, jako złe skutki sprawu
jący, już to w pożarach budynków 
z sobótki zapalonych, już w osobach 
skaczących sobótkę, które nieraz, 
ile przy gęstym dymie, skacząc 
naprzeciw siebie i upadając 
w ogień raziły sobie płomieniem 
oczy, twarze i nogi, mianowicie 
bose” (J. Kitowicz, Opis obyczajów 
za panowania Augusta III, Wrocław 
1951).

W późniejszych latach powróciło 
wprawdzie palenie sobótkowych 
ogni, nigdy jednak nie powrócono 
już do dawnych poetyckich zwy
czajów. A dzisiaj?

Trzeba podkreślić, że „Wianki” 
są słowiańskim obrzędem sobótki. 
W naszych czasach impreza pn. 
„Wianki krakowskie” prezentuje 
się szczególnie okazale, ma długą
i piękną tradycję i jest bodajże naj
bardziej prestiżową imprezą plene
rową. Każdego roku „W ianki” gro
madziły nad Wisłą pod Wawelem 
niemal 100 tysięcy osób. Zebrana 
na brzegu Wisły publiczność oglą
dała na ekranach wodnych pano
ramę naszych dziejów. Przewodni
kami po tej wędrówce byli znani 
dawni polscy malarze. Ciekawe
i barwne są również warszawskie 
„W ianki” z pokazem sztucznych 
ogni na czele.

Co ciekawe, z badań wynika, że 
historią Słowian, pradziejami Pol
ski, i nie tylko Polski, interesują się 
zwłaszcza ludzie młodzi. Zaintere
sowanie Słowiańszczyzną to już 
kulturowa wartość, z którą łączy 
się poszukiwanie własnej tożsa
mości, własnych korzeni, chociaż
by po to, by nie rozpłynąć się w co
raz bardziej jednolitym świecie.


