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Uroczystość 
Matki Boskiej 
Gromnicznej

Przed nami dzień 2 lutego, a więc uro
czystość Matki Boskiej Gromnicznej. 
Tego dnia obchodzimy pamiątkę ofia
rowania Jezusa w świątyni, stosownie 
do prawa Mojżeszowego. Przewodnia 
myśl tego święta stanowi jakby przej
ście od faktu narodzenia Chrystusa 
do Wielkanocy. Chociaż widzimy jesz
cze Dzieciątko Jezus na ręku Maryi, to 
jednak przynosi Je Ona do świątyni, by 
złożyć z Niego ofiarę Ojcu niebieskie
mu na okup upadłej ludzkości. W tej 
bowiem chwili zaczynają się wypełniać 
słowa proroctwa mesjańskiego.
Św. Łukasz, opisując ofiarowanie Chry
stusa w świątyni, ukazuje nam, oprócz 
Jezusa i Maryi, jeszcze inną postać
-  starca Symeona. Wspominają również
0 nim -  przeznaczone na święto Matki 
Boskiej Gromnicznej -  słowa liturgii Ko
ścioła zachodniego: „Dziś błogosławio
na Dziewica Maryja stawiła dziecię Je
zus w świątyni, a Symeon, napełniony 
Duchem Świętym, wziął Je w ramiona
1 błogosławił Pana” Z tej zapewne racji 
w Kościele wschodnim uroczystość 
ta nosi nazwę hypapante -  spotkanie. 
Spotkanie ludzkości z obiecanym jej 
Mesjaszem, której ten świątobliwy sta
rzec był przedstawicielem.

Rzeźba Najświętszej Maryi Panny 
z Dzieciątkiem  Jezus
(gotycki poliptyk, Frombork)



Popielec -  a więc: posypmy głowy popiołem

Środa Popielcowa rozpoczyna 
okres liturgiczny zwany Wielkim Postem

Popiół — symbol powrotu do 
ziemi, z której narodził się człowiek, 
symbol śmierci — znamionuje rze
czywistość alternatywną. Śmierć ozna
cza ustanie procesów biologicznych, 
zanik fal mózgowych, obumarcie 
ciała. W biblijnym znaczeniu śmierć 
oznacza ponadto upadek, grzech.

Liturgia Środy Popielcowej składa 
się z ceremonii poświęcenia i sy
pania popiołem oraz z Mszy św.

Ceremonia sypania popiołem była 
od IV do X wieku przeznaczona 
wyłącznie dla publicznie pokutują
cych. Po tej ceremonii usuwano 
pokutników od udziału w nabożeń
stwie, aby uroczyście pojednać ich w 
Wielki Czwartek.

W średniowieczu obrzęd sypania 
popiołem stał się ogólnie przyjęty.

Popiół już w Starym Testamencie 
wyrażał znikomość rzeczy, pokorę i 
pokutę — dla upokorzenia pychy 
naszej i przypomnienia nam o konie
czności śmierci, której wskutek 
grzechu pierworodnego podlegamy. 
Kościół przypomina: „Pamiętaj, czło
wiecze, że jesteś prochem i w proch 
się obrócisz”.

W okres Wielkiego Postu wkra
czamy właśnie od Środy Popielco
wej. Jest to czas poświęcony nasze
mu nawróceniu. Istotą postu jest 
odwrócenie się od zła, powrót na 
dobrą drogę. Zewnętrzne znaki 
powinny stanowić symbol, a nie 
istotę rzeczywistości. Środa Po

pielcowa ma unaocznić znikomość 
naszej doczesności, jej przemijanie.

Jezus Chrystus — nasz Zbawiciel 
nawołuje nas do zmiany naszego 
postępowania na lepsze. Ciągle sta
wia nam przed oczami jakby dwa 
bieguny, między którymi człowiek 
powinien urzeczywistniać samego 
siebie w zamierzonej przez Boga 
doskonałości. Wskazuje na postę
powanie złe, aby ludzie uświadomili 
sobie to, co niegodne dzieci Bożych i 
zmienili się. Wskazuje dobro, aby 
do niego zachęcić. Przemiana, do 
której Jezus wzywa każdego czło
wieka, nazywa się właśnie pokutą.

Zwykle, pokuta kojarzy się nam z 
jakimiś surowymi warunkami życia 
czy nawet udrękami zadawanymi 
sobie. Tymczasem słowo „pokuta” 
oznacza w ewangelii zmianę przeko
nań i postępowania. Pokutować — 
znaczy przemieniać się wewnętrznie, 
zmieniać swe poglądy i postępowa
nie. Ta zmiana od „złego” do 
„dobrego” wymaga, jako pierwszego 
kroku, uświadomienia sobie tego, co 
w naszym postępowaniu, a stąd w 
nas samych, jest złego, innymi 
słowy, wymaga świadomości cel
nika: „Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu” . Chrześcijanin nigdy 
nie czuje się osamotniony w walce ze 
złem, ponieważ otacza go opieka 
całego Kościoła, który przykładem, 
modlitwą i radą wskazuje człowie
kowi drogę do Chrystusa.

Wspólne dni skupienia, rekolekcje, 
nabożeństwa są wyrazem tej pracy, a 
liturgia wciąż wskazuje na wartość 
dogmatyczną ascezy, przypomina, 
że prowadzi ona do miłości. Tertu- 
lian w jednym ze swych pism mówi, 
że chrześcijanie pościli także i w tym 
celu, by z tego, co im zostało i co 
przez post zaoszczędzili, udzielić 
biednym i głodnym. Takiego postu 
żąda od nas Bóg: „to jest raczej post, 
którym obrał: rozwiąż brzemiona 
ciążące, wypuść niewolą uciśnio
nych wolno, a wszelkie brzemię ro
zerwij! Ułam łaknącemu chleba twe
go, a ubogich i tułających się wpro
wadź do domu twego, przyodziej 
go (...). Wtedy wytryśnie jako zara
nie światłość twoja, a zdrowie twoje 
rychlej nadejdzie, i pójdzie przed 
obliczem twoim sprawiedliwość two
ja...” (Iz 58, 8-9).

Liturgia Wielkiego Postu przepeł
niona jest naukami Jezusa Chry
stusa i duchem pokuty, ma za zada
nie przygotować nas do najgodniej
szego uczestnictwa w dziele odku
pienia. Chodzi przede wszystkim o 
pozytywne przygotowanie się do 
Zmartwychwstania Pana naszego 
Jezusa Chrystusa. Pokuta nie ma na 
celu zniszczenia natury ludzkiej, ale 
jej uzdrowienie i przywrócenie praw
dziwej godności. Pewne umarwienia 
są nieodzowne dla każdego, gdyż — jak 
mówi św. Pawełw liściedo Koryntian, 
„człowiek cielesny nie pojmuje, co jest

Dawne polskie tradycje związane z Popielcem
W dawnej Polsce, Kościół zawsze 

dążył do tego, by Popielec stanowił 
przede wszystkim uroczystość re
ligijną. Przez długi czas utrzymy
wano ten nastrój, śpieszono tłum- 
mnie do kościoła, klękano przed 
ołtarzami, gdzie księża posypywali 
zebranych popiołem z palmy, poświę
conej w Kwietnią Niedzielę (wśród 
pospólstwa krążyły pogłoski, że jest 
to popiół z trupich kości).

Było coś jakby teatralnego w tym 
geście, z którym niewytrzeźwieni 
jeszcze po nocy biesiadnej szii do 
kościoła, aby głowy posypać po
piołem. Najwięksi panowie nawet, 
nie zawsze o niedzielnym nabożeń
stwie pamiętający, udawali się w tym 
dniu do kościoła, a chorzy prosili 
księdza, by do domu zajechał z

popiołem. Młodzież obsypywała się 
popiołem, w workach i garnkach 
przynoszonym, o co śmiechu i kłót
ni było dosyć. Posypywa
no głowy popiołem na 
znak pokuty. Zwyczaj ten 
miał przypominać o nie
ubłaganej śmierci, która 
każdego dosięgnie.

Pobożność ta, od połowy 
XVIII wieku w pewnych 
kręgach trochę się ostu
dziła. Do domów już tak 
często w Popielec nie wzy
wano księży. W zwyczaju 
było „tańczenie na uro
dzaj” , zwłaszcza na wsi.
Były to bardziej podskoki, 
niż figury taneczne.. Wie-

Popielec — m ai. A n d r io l l i

rzono bowiem, że konopie czy len 
będą tak wysokie, jak skoki. Tań
czyły same mężatki, z czasem



i mężów ze sobą przyprowadza
ły.

Z Popielcem łączyły się też zabawy 
z przywiązywaniem do kłody dzie
wcząt, które za mąż nie wyszły w cza
sie zapustów. Różne formy miała ta 
zabawa; najczęściej ciągniono przez 
wieś spory kloc, i każdą dziewczy- j 
nę, która nie zdołała się zawczasu 
ukryć, łańcuchem doń przywiązywa- i 
no, każąc jej ciągnąć kłodę do 
karczmy, gdzie następował wykup 
i zwolnienie; w miastach przycze
piano pannom małe klocki drewnia
ne.

Zwyczaj „ko łodki” na Rusi miał 
znacznie bogatsze formy. Tutaj cały 
tydzień zapustny, maślanycia, poświę
cony był rozmaitym praktykom z 
kłodą, którą przedstawiano w ludz
kiej postaci, obchodząc jej urodziny i 
pogrzeb.

W miastach, przy kościołach w 
Środę Popielcową czatowali chłopcy 
na dziewczęta, którym przypinali na

plecach kurze łapki, skorupy od 
jajek, indycze szyje — i to tak spraw
nie, że dziewczyna tym „obdaro
wana” nic nie poczuła. Tego typu 
akcesoria uwiązane były na sznurku 
lub nici, a na końcu znajdowała się 
szpilka. Jak wiadomo, fig le wywoły
wały powszechny śmiech.

Bawiono się, wiedząc o tym, że 
oto zaczyna się długi, czterdziesto
dniowy, wielki post, którego najczęś
ciej sumiennie przestrzegano. W 
rozmaitych okolicach i w różnych 
domach rozmaite były tradycje; 
zdarzało się często, że pobożniej- 
si ponad miarę przez Kościół wy
znaczoną, pościli przez cały czas, 
mięsa nie jadając i wina nie pi
jąc.

Zawsze, od wieków, wielki post był 
okresem ciszy, skupienia i pobożnoś
ci. Nie słychać było muzyki, nie 
wolno było tańczyć, nie organizowa
no gwarnych zebrań towarzyskich, 
śpiewano tylko pobożne pieśni.

Kalendarz dni 
wolnych w r. 2009
•  Czas pracy: W tym roku będziemy 
pracować 253 dni. Dwa dni ustawowo 
wolne od pracy wypadają w tym roku 
w niedziele: 3 maja i 1 listopada. Na
tomiast 15 sierpnia (Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny) przypada 
w sobotę i 26 grudnia (drugi dzień 
świąt Bożego Narodzenia) także 
w sobotę, co oznacza, że tym z nas, 
którzy pracują 5 dni w tygodniu, nale
żą się od pracodawcy 2 dodatkowo 
wolne dni.
•  Dni wolne: 1 stycznia (czwartek) — 
Nowy Rok, 12 i 13 kwietnia (niedziela i 
poniedziałek) — Wielkanoc, 1 maja 
(piątek), 11 czerwca (czwartek) — 
Boże Ciało, 15 sierpnia (sobota) — 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, 11 listopada (środa) — Na
rodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 
grudnia (piątek i sobota) — Boże 
Narodzenie. W te dni będą zamknięte 
placówki handlowe. W tym roku dużo 
jest wolnych niedziel dla handlowców: 
3 maja (niedziela), 31 maja (niedzie
la) — Zielone Świątki, 1 listopada (nie
dziela) — dzień Wszystkich Świętych.
•  W r. 2009 najdłuższy weekend już za 
nami — to ten noworoczny. Do
następnego musimy poczekać aż do 
grudnia.
Długie wekendy: 1 maja — 3 maja 
(3 dni wolnego), 11 czerwca — 14 
czerwca (1 dzień urlopu i 4 dni wol
nego), 7 listopada — 11 listopada 
(2 dni urlopu i 5 dni wolnego), 25 grud
nia — 3 stycznia (4 dni urlopu, jeden 
dzień wolnego za 26 grudnia i 10 dni 
wolnego).

Kalendarz ucznia
•  Ferie zimowe:
19 stycznia — 1 lutego: Dolnośląskie, 
Mazowieckie, Opolskie, Zachodnio
pomorskie
26 stycznia — 8 lutego: Podlaskie, 
Łódzkie, Śląskie.
2-15 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, 
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie 
16 lutego — 1 marca: Kujawsko- 
-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, 
Świętokrzyskie, Wielkopolskie.

•  Egzamin zawodowy dla szkół, które 
kończą zajęcia w sesji zimowej:
pisemny — 13 stycznia, praktyczny: 
14-17 stycznia dla technikum i szkół 
policealnych, od 20 stycznia dla 
zasadniczych szkół zawodowych.
•  Przerwa wielkanocna: 9-14 kwiet
nia.
•  Sprawdzian po szkole podstawo
wej: 2 kwietnia.
•  Egzamin po gimnazjum: część 
humanistyczna — 22 kwietnia (środa), 
część matematyczno-przyrodnicza — 
23 kwietnia (czwartek), język obcy 
nowożytny — 24 kwietnia (piątek).
•  Matura: od 4 do 29 maja.
•  Koniec roku szkolnego: 19 czerwca.

Nasz Zbaw ic iel Jezus Chrystus ratuje ludzkość z paszczy śm ierci 
— m ozaika z zakrystii katedry w  M adrycie

Ducha Bożego, bo głupstwem jest 
dla niego i nie może zrozumieć, gdy 
duchem to rozsądza” (1 Kor 2, 14).

Utrzymanie równowagi wewnętrz
nej i oczyszczenie duszy to pierwsze 
stopnie ku zmartwychwstaniu. Im więk
szy nacisk kładzie liturgia na koniecz
ność pokuty, tym więcej podkreśla po
trzebę łaski. Wysiłek każdego człowie
ka będzie tym bardziej skuteczny, im 
większa będzie świadomość własnej bez
silności wobec zła, im pełniejsza uf

ność w moc Chrystusową, „bez której 
nic uczynić nie potrafimy” .

Jak już mówiliśmy, liturgię Popielco
wą rozpoczyna ceremonia poświęce
nia popiołu. Popiółten przygotowywa
ny jestz palm poświęconych poprzed
niego roku w Niedzielę Palmową. Bez
pośrednio potem kapłan posypuje gło
wy wiernych, zwracając się do nich z na
pomnieniem: „Pamiętaj, człowiecze, 
że jesteś prochem i w proch się obró
cisz” . Rozpoczyna się Mszaśw., będą
ca inauguracją Wielkiego Postu.



Z  życia naszych parafii:  Łęki Dukielskie

30-Iecie kapłaństwa ks. Romana Jagiełło

Msza św. jubileuszow a

W spólne zdjęcie uczestników  M szy św. jubileuszow ej

W niedzielę, 14 września 2008 r., w 
czasie uroczystej Mszy św. ogodz. 11, 
w parafii pw. „Dobrego Pasterza” w 
Łękach Dukielskich świętowano po
dwójną uroczystość: Święto Patro
nalne (Narodzenie NMP) oraz 30- 
lecie kapłaństwa ks. prob. Romana 
Jagiełło.

Do pięknie przystrojonej świątyni 
przybyli licznie nie tylko parafianie, 
ale też zaproszeni goście. Ksiądz R. 
Jagiełło koncelebrował Mszę św. z 
księżmi z Jaćmierza, którzy przed 
laty przyjęli święcenia kapłańskie w 
tej świątyni, czyli z ks. prob. Jerzym 
Uchmanem oraz z ks. pref. Adamem 
Stańko. Obecny był też ks. dziekan 
Ryszard Sawicki z Sanoka, który po 
Mszy św. poprowadził procesję z 
Najświętszym Sakramentem. Kazno
dzieją był ks. Andrzej Pastuszek z 
Bażanówki. Bardzo miłą niespo
dziankę sprawił miejscowy ks. prob. 
z Kościoła rzymskokatolickiego A loj
zy Szwed, uczestnicząc również we 
Mszy św. Na Mszę św'. przyszli też 
przedstawiciele lokalnej społecznoś
ci: sołtys — Tomasz Węgrzyn, prze
wodnicząca Koła Gospodyń Wiej
skich — Maria Kołacz, przewodniczą
ca Stowarzyszenia Kulturalno-Rekre
acyjnego „Jedność” — Krystyna 
Łajdanowicz, kierownik miejscowe
go ZO Z-u— lek. Adam Pilny, założy
ciel i kierownik muzyczny zespołu 
śpiewaczego „Łęczanie” — Henryk 
Kyc oraz sąsiedzi ks. Romana.

Spowiedź została przeprowadzo
na przez ks. Adama Stańko, który 
później w liturgii Słowa Bożego 
p rzeczytał p ie rwsze czy tan i e z Ksi ęg i 
proroka Micheasza (5, 1-4a). Psalm 
pięknie zaśpiewała gimnazjalistka 
Karolina Kasprzyk — uczennica 
Szkoły Muzycznej. Drugie czytanie z 
Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 
(8, 28-30) przeczytał ks. Roman. 
Ewangelię wg św. Mateusza (1, 18- 
-23) przeczytał ks. Alojzy Szwed. Na
stępnie, ks. Andrzej Patuszek wygło
sił wspaniałe, okolicznościowe ka
zanie o kapłaństwie, zakończone 
wierszem p. Kazimiery Chodyczko. 
W wierszu tym została zawarta cała 
istota posługi każdego kapłana.

Trzydzieśc i la t dzisia j mija od pełnej 
tajemnic chwili, 

G dyś klęcząc p rzed  K siędzem  Biskupem  
głowę w pokorze schylił. 

A  B iskup w imieniu Chrystusa w zniósł 
ręce nad skronie schylone 

I  dłonie Twoje namaścił, by były ju ż  
poświęcone.

W ło ży ł C i ornat na barki... poczułeś 
wnet ciężar k rzyża .

A le  podjąłeś go chętnie, bo on do Boga Cię
zbliża .

I  dano C i moc przedziw ną, moc Boską, 
wręcz niepojętą, 

B y  duszę w grzechu za ku tą  rozgrzeszyć, 
uczynić świętą! 

P am iętasz? ... ja k  po ra z  p ierw szy nad  
H ostią drobną i małą 

W yrzekłeś dwa słowa Chrystusa: „ B  ierz- 
cie —  to moje C ia ło !” 

A  potem  zgiąłeś kolana: Bóg w ielki w  
Tw ych dłoniach spoczywa. 

P osłuszny na głos kapłana, k tóry  na 
ołtarz Go w zyw a  

I  nie ma słów, by opisać, co w sercu Twoim
się działo,

G dy Słowo B oże Wcielone na głos twój 
Chlebem się stało. 

I  odtąd ju ż  tak codziennie Bóg w Twoje 
oddaje się dłonie, 

B y  przez Twoje ręce kapłańskie zejść w  serca
nasze.

I  odtąd cudów swej łaski Bóg co dzień p rzez  
Ciebie udziela  

T y  nas prow adzisz do Boga, do S tw órcy i 
Zbawiciela.

Po Mszy św. odbyła się tradycyjna 
procesja z Najświętszym Sakramen
tem wokół świątyni. W procesji nie
sionych było pięć sztandarów, od
nowionych dzięki darczyńcom z 
parafii oraz dwa, również odrestau



rowane, feretrony z nowymi obra
zami i złoceniami. Po procesji 
zakończonej śpiewem „Ciebie, Bo
ga, wysławiamy” i udzieleniu błogos
ławieństwa Najświętszym Sakramen
tem, Ksiądz Proboszcz przyjmował 
życzenia od dzieci, młodzieży, do
rosłych oraz księży.

Każde z dzieci wręczyło Księdzu 
różę, natomiast od dorosłych Ks. 
Jubilat otrzymał dołączony do pre
zentu kosz z 30-ma różami. Nato
miast kapłani z dekanatu ofiarowali 
Księdzu m.in. pięknie wyhaftowaną 
albę, komżę oraz komplet bielizny 
kielichowej wyszyty złotymi nićmi.

Uroczystość w kościele zakoń
czyła się odśpiewaniem hymnu Koś
cioła Polskokatolickiego” „Tyle lat, 
my Ci, o Panie” . Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe, podpisane

przez ks. Romana, obrazki z Jezu
sem, Dobrym Pasterzem oraz uwie
cznili się na wspólnym zdjęciu przed 
świątynią.

Po Mszy św. zaproszeni goście 
wspólnie z księżmi i parafianami 
udali się na skromny poczęstu
nek.

Uroczystość ta dostarczyła Ks. 
Jubilatowi wiele wzruszeń i radości. 
Cieszy fakt, że wierni tak wspaniale 
potrafili docenić kapłaństwo, które 
realizuje on od 30-tu lat w Kościele 
Chrystusowym. Przez całe swe kap
łaństwo ks. Roman starał się być 
wierny słowom, które swego czasu 
umieścił na obrazkach prym icyj
nych: „Być zawsze dla drugich, 
nigdy nie szukać siebie”.

(ks. R.J.)

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Przebieg sesji 
MKBS 
(11 września 1913) 

w Kolonii
W kontekście dotychczasowych 

wyw odów  wypada zrelacjonować 
przebieg i w ynik i sesji MKBS, która 
odby łas ię  w d n iu  11 września 1913 
r. w Ko lon ii, a zatem tuż po Syno
dach P row incjonalnych PNKK. Na 
wstępie tej sesji (...) w y łon iła  się 
sprawa związana z obowiązkiem  
przestrzegania postanowień Umo
wy Biskupów Starokato lickich zjed
noczonych w U nii U trechckie j z 24 
września 1889 r., co ściśle wiąże się 
z respektowaniem Deklaracji Utrech
ck ie j z tegoż roku. Bp F. Hodur 
ustosunkował się do zarzutu obec
nych na sesji b iskupów  m ariaw ic
kich, którzy tw ierdzili, że udzie lił 
on potajem nie sakry biskupiej ks. 
W acławowi Żebrowskiem u, kapła
nowi, k tó ry  — jak tw ie rdz ili — 
„dokona ł rewolucji w ich Koś
c ie le ” , a później sta ł się anabapty
stą. Bp Hodur oświadczył, że nie 
udz ie lił sakry biskupiej, lecz ty l
ko błogosław ieństwa. (...) „C hcia ł 
ty lko  ks. (W acławowi) Żebrow 
skiemu i d iakonow i (M ichałow i) 
Fortunie udzielić b łogosław ień
stwa dla pokrzepienia ich w ich 
rozpaczliwej sytuacji” . W rok póź
niej bp F. H odur w yśw ięcił — jak 
sam w yznał — diakona M. Fortunę 
na kapłana.

Z w ielkim  wyrozum ieniem  i tak
tem podszedł do tej przykrej 
sprawy bp E. Herzog, ówczesny 
sekretarz MKBS, który oświadczył, 
że MKBS nie ma prawa mieszać się 
w wewnętrzne sprawy Kościołów  
należących do Unii U trechckie j. W 
danym przypadku — utrzym ywał 
bp E. Herzog — należy jednak dać 
wiarę tw ierdzeniom  bpa F. Hodura, 
że „nie udz ie lił on sakry b iskupiej i 
także po ludzku zrozum ieć m oty
wy, iż chc ia ł pom óc polskiem u lu
dowi uciskanemu przez Rzym. 
Tym niemniej dzia łał on niepo
prawnie wobec warunków Unii, aby 
się przede wszystkim  dokładnie 
in form ow ać, co bp F. H odur przy
znaje” . Na w niosek bpa E. Herzoga 
MKBS ustaliła:

cd. na str. 6

Częstochowa

„Wiktorio, Weroniko • ja Was chrzczę: 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Św.”

W lis to p a d o w ą  n ie d z ie lę  
Roku Pańskiego 2008 do społe
czności Kośc io ła  P o lskokato- 
l ic k ie g o ,  p rz e z  S a k ra m e n t 
C hrztu  Św., zosta ły  przyjęte  
dwie siostry: W iktoria  i W ero
nika Bąk.

Chrztu Św., podczas Mszy 
św., sp raw ow ane j przez ks. 
M acieja Kałużę, udz ie lił p ro 
boszcz parafii polskokato lickie j 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Aposto łów  w Często

chowie, A dm in istra to r Diecezji 
K rakow sko-C zęstochow skiej bp 
Jerzy Szotm iller.

Wiktorię i Weronikę oraz Ich 
Rodziców i Chrzestnych pole
camy opiece Matki Bożej Kró
lowej Apostołów, Potężnej Pa
tronce Wspólnoty Parafial
nej.

Szczęść, Boże  

(J.Sz.)
Pam iątkow e w spólne zd jęcie po C hrzcie Św. N a rę
kach nowo ochrzczone dzieci: W iktoria i W eronika



Uroczystość Matki 
Boskiej Gromnic; nej

cd. ze str. 5

1. Konferencja uznaje, że bp F. 
Hodur przy podanych przez niego 
motywach dzia łał „bone fide ” ;

2. Działał on jednak niepopraw
nie pod względem kanonicznym;

3. Konferencja wyraża nadzieję, 
że w przyszłości b iskupi będą dzia
ła li dokładnie według odnośnych 
postanowień Konwencji U trech- 
ckiej.

Bp F. Hodur zgodził się z powyż
szymi ustaleniam i — podobnie jak i 
b iskupi m ariaw iccy — i na żądanie 
bpa Jana (M. M ichała) Kowal
skiego ośw iadczył, że w liście do 
niego i w jego czasopiśm ie złoży 
stosowne wyjaśnienie, iż nie udzie
lił sakry b iskupiej ks. W. Żebrow 
skiemu ani w ogóle nie udzie lił 
żadnej konsekracji.

Kapitalne znaczenie ma tu prze
bieg dyskusji na sesji MKBS nad 
Wyznaniem wiary u łożonym  przez 
bpa F. Hodura oraz podjęte w tej 
sprawie postanow ienie — dotąd 
ca łkow icie  nieznane. Bp J. (M.M.) 
Kowalski przedstaw ił owe Wyzna
nie w iary na sesji MKBS w ten spo
sób, że w n iektórych punktach „nie 
zawiera ono katolickie j nauki w ia
ry, na której o p ie ra 's ię  Kościół 
M ariaw icki” . Natom iast bp F. Ho
dur dowodził, że Wyznanie to jest „wy
nikiem szczególnej amerykańsko-no- 
woczesnej sytuacji ludu polskiego” , 
domagając się dowodu, że zawiera 
ono coś przeciwnego katolickie j 
nauce wiary. W toku  dalszej dysku
sji zabrał g łos bp E. Herzog, który . 
przy tej sposobności w yraził swoje 
zdziw ienie nad zapowiedzianym 
przez bpa F. Hodura referatem na 
IX Kongres S tarokato lików  w Kolo
nii (9-12 września 1913) pt. „Nauka 
Polskiego Narodowego Kościoła Ka
to lickiego o przeznaczeniu człow ie
ka” . Zauważył też, że w Umowie B i
skupów Starokatolickich zjednoczo
nych w Unii U trechckie j biskupi sta
nęli na stanowisku, iż ich Kościoły 
nie mogą nic zmieniać w treści dogma
tycznej katolickiego Wyznania w ia
ry. Bp F. Hodur uznając to dom agał 
się „osobistej wolności dla swego Ko
ścioła wyjaśniania a rtyku łów  w iary 
tak, jak to jest konieczne ze wzglę
du na jego sytuację” .

W dalszej dyskusji głos zabrał ks. 
prof. A do lf Thurlings, który wpraw 
dzie uznał osobiste motywy bpa F. Ho
dura, a także osobiście nie znalazł w 
tym Wyznaniu wiary „n ic  takiego, co 
by można było rzeczywiście zarzu
cić, ale przecież — jak uzasadniał — 
nie wolno Wyznania wiary przekazy
wać o fic ja ln ie  do użytku jako dzieła 
wyłącznie osobistego i należy zgod- 
niezżyczeniem bpa(J.M.M.) Kowal
skiego o tym zapom nieć” .

cd. na str. 10

Czterdzieści dni po urodzeniu 
syna, a osiemdziesiąt dni po urodze
niu córki, stosownie do przepisu 
prawa Mojżeszowego, każda niewia
sta izraelska uważana była za nie
czystą. Po upływ ie tego czasu 
musiała udać się do świątyni, by tam 
poddać się obrzędowi oczyszczenia. 
Ponadto, jeśli dziecko było p ierwo
rodne (wówczas z prawa ogólnego 
było własnością Boga, podobnie jak 
pierworodne zwierzęta i p ierwociny 
z pól), należało je w ykup ić. Nie 
było jednak konieczne przynoszenie 
dziecka do świątyni.

Tak w ięc w stosownym  czasie 
wybrała się także i Maryja do Jerozo- 
I i my, by tam w ype łn ić  obowiązek 
wynikający z prawa. Wzięła również 
Dziecię, by złożyć Je Bogu w ofierze. 
Św. Łukasz Aposto ł pisze: „A  żył w 
Jerozolim ie człowiek, im ieniem Sy- 
meon. B y łto  człowiek prawy i pobo
żny, w yczekiwał pociechy Izraela, a 
Duch Św ięty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objaw ił, że nie 
u jrzy śm ierci, aż zobaczy Mesjasza 
Pańskiego. Za natchnieniem  więc 
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, 
aby postąpić z nim według zwyczaju 
Pana, on wziął Je w o b ję c ia , b łogo
sławił i mówił: »Teraz, o Władco, poz
wól odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 
przygotował wobec wszystkich naro
dów: św iatło  na oświecenie pogan i 
chwałę ludu Twego, lzraela«. A Jego 
o jc ie c i M a tk a d z iw ilis ię te m u .c o o  
Nim mówiono, Symeon zaś b łogos
ław ił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 
„O to  Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie w ielu w 
Izraelu i na znak, któremu sprzeci
wiać się będą. A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły za
mysły serc w ie lu ” (Łk 2, 25-35).

G dyby wówczas stał w pobliżu 
jakiś faryzeusz, nie byłby w stanie 
ukryć swego oburzenia słysząc, że 
Mesjasz ma dokonać odkupienia 
„wszystkich narodów” oraz stać się 
„Św iatłem  na oświecenie pogan” . 
Takie słowa byłyby dla faryzeusza 
skandalem, jeżeli nie rewolucją. 
Według przekonań panujących w 
narodzie żydowskim, obiecany Me
sjasz w inien przyjść wyłącznie 
do ludu wybranego. Inne narody 
mogą być ostatecznie tolerowane 
w czasach mesjańskich, ale ty lko  
jako pokorn i słudzy i uczniow ie. 
Zrównać Izraelitów i inne narody 
w korzystaniu z owoców mesjańskie

g o  odkupienia— to prawdziwa here
zja, której przyjąć nie sposób.

Określenie „Znak, któremu sprze
ciw iać się będą” dotyczy Chrystusa. 
Tym „znakiem” jest sam Chrystus, któ
ry swą nauką i cudami udowodnił, że 
jest obiecanym Mesjaszem.

Również Maryja weźmie udz ia łw  
cierp ien iach Syna, które, niczym 
miecz, („Twoją duszę miecz przenik
nie” ) przeszyją Jej serce i duszę. 
C ierpieć będzie, gdy współrodacy 
sprzeciwiać Mu się będą, gdy Go od
rzucą, a zwłaszcza, gdy Mu życie 
odbiorą.

O spotkaniu Symeona z C hrystu
sem, stanow iącym  jeden z wątków  
święta Matki Boskiej G romnicznej, 
wspom ina wsw ym  wystąpieniu św. 
Augustyn, mówiąc: „Uznał Dzie
ciątko starzec i sam w Nim stał się 
dzieckiem (Bożym). O dm łodzony 
został w swej sędziwości... Starzec 
Symeon niósł Chrystusa — Dziecię, 
a Chrystus kierował starcem Sy- 
meonem. M iał bowiem zapowie
dziane przez Pana, że nie zazna 
śm ierci, dopóki nie u jrzy narodzo
nego Pomazańca Pańskiego. C hry
stus się narodził i spełn iło  się prag- 
nieniestarca... Przychodzi do starca 
Ten, k tó ry świat starym zastał” .

Kom entując zaś słowa kantyku: 
„Teraz, o W ładco, pozwól odejść 
słudze Twemu w pokoju, według Two
jego słowa...” , wyśpiewanego przy 
spotkaniu z Chrystusem, św. Augu
styn stwierdza, że starzec Symeon 
„chc ia ł być uw o ln iony z więzów 
kruchego ciała, ale czekał, aby 
ujrzeć Obiecanego (...). I wziął 
Go w ram iona swoje i b łogosła
w ił” .

W uroczystość Matki Bożej G ro
mnicznej, zgodnie z dawną tradycją, 
dokonuje Kościół poświęcenia świec, 
zwanych grom nicam i. Podczas tej 
ceremonii, nawiązując do spotkania 
starca Symeona z Chrystusem i 
wypowiedzianych przez niego słów, 
modli się Kościół: „Wszechmogący, 
w ieku isty Boże, stawiłeś dzisiaj w 
Kościele świętym jednorodzonego 
Syna Twego, aby Go w ziął na ręce 
Symeon. Twojejłaskawości pokorne 
prośby przedstawiamy: te świece, 
które my, słudzy Twoi, bierzemy ku 
chwale Im ienia Twojego i ogniem 
zapalone nosić pragniemy, racz po
błogosław ić, pośw ięcić i rozpalić je 
światłem błogosław ieństwa niebie
skiego, abyśmy ofiaru jąc je Tobie, 
Panu Bogu swemu, płonęli świętym 
ogniem miłości ku Tobie i godni byli 
stanąć w świętym przybytku Twej 
chwały” .



Ekumeniczna modlitwa na Cmentarzu 
Nieistniejących Cmentarzy

U czestnicy uroczystości przy płycie ołtarza, na której ustaw iono zapalone znicze

Ks, R afał M ichalak  
— proboszcz parafii 

pw. Bożego C iała  
Kościoła 

Polskokatolickiego, 
w zią ł udział w  
ekum enicznej 

m odlitw ie na C m entarzu  
Nieistniejących  

C m entarzy

W dniu 1 listopada 2008 r., 
Wszystkich Świętych, już po raz 
siódmy duchowni Kościołów obec
nych w Gdańsku uczcili wspólną 
modlitwą pamięć bezimiennych  
zmarłych gdańszczan, na Cm en
tarzu Nieistniejących Cm enta
rzy. Na symboliczny Cm entarz 
przybyli także mieszkańcy 
i przedstawiciele samorządu 
Gdańska.

Po krótkim  przemówieniu pre
zydenta miasta Pawła Adam ow i
cza ,m od litw y  w im ieniu swoich 
Kościołów w ygłosili: i  abp Ta
deusz Goćłowski — w im ieniu 
abpa Sławoja Leszka Głódzia, 
M etropolity Gdańskiego Kościo
ła Rzymskokatolickiego; M ichał 
Samet — przewodniczący Gm iny 
Wyznaniowej Żydowskiej w Gdań
sku; Hani Hraish — imam G m iny 
Muzułmańskiej w Gdańsku; ks. 
W awrzyniec Markowski — Koś
c ió ł Ewangelicko-Metodystycz- 
ny w Gdańsku; ks. płk. Arkadiusz 
Zielepucha — proboszcz parafii 
pw. św. M ikołaja Kościoła Pra
wosławnego w Gdańsku; ks. 
M ichał W arczyński — Biskup 
Diecezji Pom orsko-W ielkopol- 
skiej Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego; ks. Rafał M icha
lak — proboszcz parafii pw. 
Bożego Ciała Kościoła Polsko- 
kato lickiego w Gdańsku. Po 
odmówieniu modlitwy każdy z 
uczestników stawiał na płycie 
ołtarza zapalony znicz.

Prezydent miasta Gdańska, 
Pan Paweł Adamowicz, otw iera
jąc modlitewne spotkanie, pod
kreślił, że ta wspólna modlitwa 
ma wspom nieć tych wszystkich 
m ieszkańców Gdańska, którzy tu 
żyli przez wieki, a ich groby 
nie przetrwały do dnia dzisie j
szego.

Gdański Cmentarz N ie istn ie
jących Cmentarzy upam iętnia 
nieistniejące już i zniszczone 
gdańskie nekropolie. To miejsce 
pamięci o twarto w maju 2002 r., 
podczas I Światowego Zjazdu 
Gdańszczan. Urządzono je na 
terenie powstałego w II połow ie 
XIV wieku Cmentarza Bożego

Ciała, zamkniętego w 1956 r., a w 
latach 60. zam ienionego na park. 
W Gdańsku zlikw idow ano także 
inne nekropolie. W XIX i XX wieku 
w Gdańsku z likw idow ano 27 
m iejsc pochówku różnych w y
znań.

W centralnym  miejscu Cmen
tarza stoi g ran itow y katafalk z 
inskrypcją  Maszy Kaleko, k tó 
rego utw ory w 1933 r. palono w
Niemczech na stosach: .... tym,
co im ion nie mają na grobie, a 
ty lko  Bóg wie, jak kto się 
zow ie...” . Pod płytą główną z ło
żone są ludzkie szczątki znale
zione w czasie budowy pomnika. 
W sym bolicznych nawach bocz
nych um ieszczono 38 p łyt na
grobnych z XVIII, XIX i XX w., z 
nie istn ie jących cmentarzy przy- J

wołujących wspomnienie o gdań
szczanach, którzy wyznawali róż
ne religie.

Po zakończeniu uroczystości 
na Cmentarzu N ieistniejących 
Cmentarzy, jej uczestnicy zapa
lili także znicze pod pom nikiem  
ofia r epidem i tyfusu, która miała 
miejsce w Gdańsku tuż po 
zakończeniu II w ojny światowej. 
Obelisk zosta ł odsłon ię ty w paź
dziern iku 2003 r., na terenie 
Parku Kulturowego Fortyfikacji 
Miejskiej „G rodzisko” . W miejscu, 
gdzie stoi monument, pocho
wano oko ło  1100 w ięźniów, 
g łów nie N iem ców oraz Polaków i 
osoby innych narodowości, zmar
łych  w ciągu 12 m iesięcy od 
kw ietnia 1945 r. w gdańskim  w ię
zieniu przy ul. Kurkowej.



W 58. rocznicę śmierci

Bpa Franciszka Hodura
Franciszek Hodur urodził się w dniu 1 kwietnia 1866 roku 

we wsi Żarki koło Krakowa. Przyszedł na świat w wielodziet
nej rodzinie krawca, trudniącego się jednocześnie rolnict
wem. Ojcem jego był Jan Hodur, a jego matką była Marianna 
Hodur z domu Kossowska.

Franciszek wychowywał się pod troskliwą opieką obojga 
rodziców. Podczas, gdy jego ojciec głównie zajmował się 
krawiectwem, matka dbała o utrzymanie skromnego gospo
darstwa. Pomimo ciężkiej codziennej pracy, małżonkowie 
zawsze znajdowali czas, by należycie opiekować się licznym 
potomstwem i czuwać nad jego wychowaniem. Rodzice 
przekazywali im pracowitość, odwagę w wypowiadaniu 
własnych poglądów, prawość charakteru, życzliwość dla 
otoczenia, głęboką pobożność, która stała się zalążkiem 
jego przyszłego powołania do stanu duchownego. Franci
szek Hodur, który przebywał w rodzinnym domu do czterna
stego roku życia, często powtarzał, iż jego dzieciństwo 
wywarło ogromny wpływ na dalsze kształtowanie się jego 
charakteru oraz na jego działalność religijną i społecz- 
no-patriotyczną.

Franciszek Hodur uczęszczał do szkoły podstawowej w 
Żarkach, a następnie w pobliskim mieście Chrzanowie. W 
tych latach (do 1918 r.) Chrzanów był częścią Wielkiego 
Księstwa Krakowskiego, podległego Królestwu Galicji w 
Cesarstwie Austriackim. Szkoły w szybko rozwijającym się 
Chrzanowie służyły mieszkańcom miasta i okolic. Tu pobie
rał naukę uzdolniony Franciszek, który już wtedy postanowił 
w przyszłości zostać księdzem. W tym celu niezbędne jed
nak było kontynuowanie nauki, a w pierwszej kolejności 
zdobycie średniego wykształcenia i uzyskanie matury.

Dzięki życzliwości i pomocy udzielonej mu przez prof.
Adama Krzyżanowskiego, który osobiście zainteresował się 
zdolnym chłopcem, m łody Franciszek Hodur mógł w 1880 r. 
zostać uczniem Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, znanego 
jako szkoła Nowodworskiego. Była to najstarsza w Polsce 
szkoła średnia o charakterze świeckim, powołana uchwałą 
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 5 maja 1586 r.
W 1818 roku w amfiteatrze tej szkoły została ogłoszona kon
stytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej. A więc było to 
gimnazjum o długiej i bogatej tradycji. W tej szkole Franci
szek zdobywał wykształcenie. Pomimo wielu trudności,
Franciszek własną pracowitością i uporem zdołał pokonać 
wszystkie przeciwności losu i w roku 1884 pomyślnie zdał 
egzamin dojrzałości.

Po uzyskaniu matury Franciszek Hodur został przyjęty do 
Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy św.
Wincentego w Krakowie, które kształciło alumnów diecez
jalnych jak i Zgromadzenia Misji. Alumni Seminarium 
odbywali studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W czasie tych studiów F. Hodur wykazał się 
wielkim i uzdolnieniami naukowymi, a poza tym miał okazję 
nawiązania kontaktów i poznania poglądów niektórych dzia
łaczy społecznych. Duży wpływ wywarła znajomość ze zna
nym społecznikiem ludowym ks. Stanisławem Stojałowskim 
(1845-1911), który zdobył dużą popularność organizując 
pielgrzymki, demonstracje, tworząc chłopskie kółka rolni
cze i wyborcze komitety chłopskie.

W Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zdołano od
szukać katalog słuchaczy Wydziału Teologii tejże uczelni, 
w którym figuruje nazwisko kleryka F. Hodura. Z zacho
wanych akt wynika, że kleryk Franciszśk Hodur wszystkie 
przewidziane programem egzaminy końcowe zdał z wyni
kiem „summo cum laude” , tzn. bardzo dobrym, a nawet
wyróżniającym się.

Po kilkuletnim pobycie w Seminarium Duchownym i trzy
letnich studiach uniwersyteckich — kleryk F. Hodur otrzy
mał niższe święcenia kapłańskie, które udzielił mu ordyna-

Bp Franciszek  
H odur  

(1866-1953)
—  organizator  

i pierw szy  
biskup  

Polskiego  
N arodow ego  

K ościoła  
K atolickiego

riusz archidiecezji krakowskiej ks. kard. Albin Dunajewski 
(1817-1894). Niestety, odmówiono mu udzielenia święceń 
kapłańskich, co stało się bezpośrednią przyczyną opu- 
szczenia przez niego Seminarium Duchownego Księży 
Misjonarzy.

W roku 1890 Franciszek Hodur udał się na emigrację do 
Stanów Zjednoczonych wraz z falą emigrujących tam Pola
ków. W Stanach znalazł schronienie u ks. Bonawentury 
Gramlewicza, proboszcza polskiej rzymskokatolickiej para
fii pw. Św. Trójcy w Nanticoke, Pensylwania. Na jego wnio
sek F. Hodur został skierowany do Seminarium Duchow
nego św. Wincentego w Betty. W dniu 19 sierpnia 1893 r. bp 
0 ’Hara udzielił klerykowi F. Hodurowi wyższych święceń 
kapłańskich w katedrze scrantońskiej. Od sierpnia 1893 r. do 
października 1895 r. pełnił on posługę kapłańską jako wika
riusz w parafii pw. Świętego Serca Jezusa i Marii przy ul. 
Prospect w Scranton, gdzie proboszczem był ks. Ryszard 
Aust. Bp 0 ’Hara docenił wielki zapał ks. Hodura i mianował 
go w październiku 1895 r. proboszczem kościoła pw. Św. 
Trójcy w Nanticoke.

W 1886 r. rozgoryczona delegacja Polaków z parafii w 
Scranton przybyła do Nanticoke, prosząc ks. Franciszka 
Hodura, aby bronił ich przed ks. Ryszardem Austem i pow
rócił do Scranton. Po wysłuchaniu delegacji ze Scranton, ks. 
Hodur poradził im, aby we własnym zakresie wybudowali 
kościół, który będzie służył Polakom w Scranton. Bp 0 ’Hara 
wyraziłzgodę na ustanowienie nowej parafii, ale pod warun
kiem, że wierni przepiszą kościół na ordynariusza diecezji, 
co bardzo oburzyło Polaków. W 1897 r. ks. Hodur przybył do 
Scranton z Nanticoke i bez zgody biskupa przejął oficjalnie 
nową polską parafię. W dniu 4 lipca 1897 r. ks. Hodur doko
nał poświęcenia parafii pw. św. Stanisława Kostki, Patrona 
Polski.

W styczniu 1898 r. parafianie z kościoła pw. św. Stanisława 
Kostki — szukając akceptacji dla swych słusznych postula
tów — postanowili pojechać do Watykanu, aby prosić 
papieża Leona XIII (zm. 1903 r.) o wsparcie Polaków w Sta
nach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że Leon XIII był tym 
papieżem, który przypominał biskupom polskim o posłu
szeństwie wobec zaborców. „Wam, którzy zamieszkujecie



prowincję Poznańską i Gnieźnieńską, zalecamy ufność w 
wielkoduszną sprawiedliwość Cesarza, o jego bowiem wzg
lędem was przychylności i życzliwym usposobieniu osobiś
cie od niego samego powzięliśmy wiadomość” (Caritatis, 
1894 — O położeniu Kościoła w Polsce.)

Ks. Franciszek Hodur wyruszał do Rzymu na czele dele
gacji, wioząc ze sobą petycję, która zawierała cztery punkty:

1) prośba o przedstawiciela Polaka — orędownika spraw 
polskich w gremium biskupów Stanów Zjednoczonych, 
który byłby pośrednikiem między ludem polskim, Watyka
nem a biskupami amerykańskimi.

2) prośba o wyrażenie zgody na unarodowienie własności 
kościelnych, tj. by majątki kościołów polskich były zapisane 
w sądach na delegatów wybranych przez parafię.

3) przyznanie ludowi prawa do współdecydowania o 
obsadzie księdza dla parafii.

4) prowadzenie spraw finansowych parafii przez ludzi 
wybranych z grona parafian, uznanych przez księdza.

Watykan odmówił wprowadzenia jakiejkolwiek prośby 
Polaków ze Scranton. W tej sytuacji cała społeczność 

' postanowiła odrzucić jurysdykcję Kościoła rzymskokatolic
kiego, w wyniku czego bp 0 ’Hara rzucił klątwę kościelną na 

1 ks. Hodura.
Kościół, a także ruch społeczno-religijny, zainicjowany w 

Scranton przez ks. F Hodura, przechodził kolejne fazy roz
woju, od żywiołowego protestu przeciwko nadużyciom nie
mieckiego proboszcza w parafii złożonej wyłącznie z Pola
ków w Scranton, poprzez utworzenie własnej parafii polskiej 
pw. św. Stanisława, aż do całkowitego zerwania łączności z 
Rzymem. Konsekwencją tego stała się organizacja Kościoła, 
wytyczenie programu działania na przyszłość.

W dniu 24 grudnia 1900 r. ks. Franciszek Hodur odprawił 
pierwszą w historii pasterkę w języku polskim, za jego przy
kładem poszedł polski kler w innych parafiach. W 1902 r. 
Kościół został zalegalizowany pod nazwą Polski Kościół 
Reformowany. W dniu 6 września 1904 r. odbył się Pierwszy 
Synod Generalny Kościoła Narodowego w Scranton. Synod 
zintegrował zwolenników zmian w Kościele, unormował 
formy jego religijno-doktrynalnej posługi, jak i omówił 
sprawy materialno-bytowe nowej instytucji wyznaniowej, 
które miały mu zapewnić trwałość i dalszy rozwój.

Po I Synodzie Generalnym Polskiego Kościoła Narodo
wego nastąpił jego szybki rozwój; pod jurysdykcję ks. F. 
hodura przeszło prawie dwadzieścia parafii. Niemal we 
wszystkich parafiach zakładano typowe dla Kościoła Naro
dowego w Ameryce Komitety Parafialne oraz organizacje i 
stowarzyszenia, jak np. „Stowarzyszenie Niewiast Adoracji 
Najświętszego Sakramentu” , które w Scranton istniało już 
od 1897 r., „Towarzystwo Polskich Dziewic” , przeznaczone 
dla młodych dziewcząt, „Chór im. Fryderyka Chopina” , 
„Ułani Tadeusza Kościuszki” , „Sokół Narodowy” , „Kółko 
Patriotyczne” i inne.

Pełen dynamizmu i rozmachu rozwój ilościowy i tery
torialny Kościoła Narodowego skłonił ks. Hodura do zwoła
nia kolejnego, Drugiego Synodu (Nadzwyczajnego), który 
obradował w dniu 22.08.1906 r. Podczas obrad tego synodu 
delegaci wezwali ks. Hodura, by dla dobra i dalszego roz
woju Kościoła możliwie szybko przyjął sakrę biskupią.

Bezpośrednio po tym synodzie ks. F. Hodur, pragnąc 
zadość uczynić prośbom wiernych oraz naleganiom kleru, 
podjął starania o uzyskanie sakry biskupiej z rąk episkopatu 
starokatolickiego, który posiadał „sukcesję apostolską” . 
Warto dodać, iż uznawana ona była za autentyczną i nie
podważalną nawet przez Kościół Rzymskokatolicki.

W dniu 14 stycznia 1907 r. zmarł bp Antoni Kozłowski, 
zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w Chicago, który 
przyjął sakrę biskupią w dniu 21 listopada 1897 roku w koś
ciele starokatolickim w Bernie (Szwajcaria). W związku z 
pogrzebem bpa A. Kozłowskiego do Chicago przybyli 
biskupi starokatoliccy z Europy, a także ks. Franciszek 
Hodur. Wówczas zaproponowano ks. F. Hodurowi — jako 
biskupowi elektowi — udzielenie mu sakry w Holandii. 
Biskupem elektem został wybrany ks. F. Hodur podczas obrad 
I Synodu Generalnego w roku 1904. W tej sytuacji ks. Hodur

skorzystał z zaproszenia episkopatu starokatolickiego 
w Holandii i we wrześniu 1907 roku udał się do Utrechtu, w ce
lu przyjęcia tam sakry biskupiej, a tym samym uzyskania 
dla Polskiego Kościoła Narodowego „sukcesji apostol
skiej” .

Podniosła uroczystość konsekracyjna odbyła się w kated
rze pw. św, Gertrudy w Utrechcie w dniu 29 września 1907 
roku. Ks. F. Hodur otrzymał tam sakrę biskupią z rąk arcybi
skupa Utrechtu ks. Gerarda Gula, w asyście bpa Jakuba van 
Thiela z Haarlemu oraz bpa Mikołaja Spita z Deventer. To 
wydarzenie miało wielkie znaczenie i doniosłe następstwa 
dla Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego; przede 
wszystkim zapewniało trwałość istnienia i szybki rozwój. Do 
PNKK stopniowo zaczęły się przyłączać inne polskie para
fie; w roku 1909 przyłączyła się duża polska parafia w Chi
cago, która liczyła 20 000 wiernych. Kościół rozwijał się 
szybko nie tylko w USA, ale także w kraju ojczystym, po 
odzyskaniu niepodległości. W 1920 r. Franciszek Hodur 
przybył na krótko do ojczyzny, w celu realizacji narodowej 
parafii w Polsce.

Franciszek Hodur zmarł 16 lutego 1953 r. Jego ciało zło
żone jest w specjalnym mauizolemum w Scranton.

„ K a żd y  ksiądz powinien pam iętać o tym , podług zd a 
nia ks. bpa H odura, że  je s t uczniem  Jezu sa  C hrystusa i 
Jego narzędziem  w propagowaniu K rólestw a Bożego na 
ziemi. C hrystus był wzorem prostoty, skromności poprzesta  
wania na m ałym . N aśladow cą jego ma być biskup i ksiądz  
N arodow y. M u si brać pensję i  skromne ofiary od wiernych, bo 
tego wymagają stosunki gospodarcze i porządek rzeczy, 
a za  to ma się oddać nauczaniu i duszpasterzow aniu, ale 
ta  pensja ma być skromną, ja k  ma być skrom nym  i pro 
stym  życie Narodowego księdza” (Straż, Rok XXV/ 
1921/24).

Oto fragment pieśni „Tyle lat my Ci, o Panie", 
napisanej przez bpa Franciszka Hodura, którą Czwarty 
Synod PNKK (1921 r.) uznał za oficjalny Hymn Koś
cioła.

„Do Ciebiem przyszli, Boże nasz,
Przed Twe ołtarze, Panie,
Tęsknoty serca nasze znasz,
Więc przyjmij to błaganie:
Podzwignij z  prochu polski lud”.
Konsekracja e lekta Franciszka H odura na biskupa Polskiego N a
rodow ego Kościoła K ato lick iego (U trech t, 29 września 1907 r.)



„Nie ustawajcie w drodze budowania Domu Bożego, Domu Pokoju”

Modlitwa o pokój Biskup M ichał W arczyński zaape
lował w swojej m odlitw ie, aby 
ludzie nauczyli się „doceniać dar 
poko ju ” . Następnie swoje m od-

('1/1/ 22. rocznicę spotkania 
religijnego w Asyżu)

W dniu 27 października 2008 r., 
przedstawiciele Kościołów chrze
ścijańskich, judaizmu i islamu 
wspólnym marszem ulicami Gdań
ska rozpoczęli trzecią edycję „Asy
żu w Gdańsku”.

Na czele pochodu szła młodzież, 
przedstawiciele Kościołów: abp 
Sławoj Leszek G łódź — m etropo
lita gdański, bp M ichał W arczyń
ski — ordynariusz diecezji pom or- 
sko-w ielkopolskie j Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, ks. mgr Ra
fa ł M ichalski z Kościoła Polskoka- 
to lick iego  i ks. Józef U licki z 
Kościoła G reckokatolickiego, a 
także przedstawiciele islamu i 
judaizm u. Z m anifestującym i prze
maszerował również prof. Sze- 
wach Weiss, izraelski po lityk i po li
to log. K ilkuset-osobowa grupa, 
idąc w ciszy z zapalonym i lam
pionam i oraz transparentem  i fla 
gami z napisem „Asyż w Gdań
sku” , przemaszerowała od Z ie lo 
nej Bramy do dziedzińca kościo ła 
pw. Św. Trójcy.

Kulminacją tej uroczystości była 
wspólna modlitwa o pokój, pod 
sym boliczn ie rozpiętym  nam io
tem. Jako pierwszy z wezwaniem o 
pokój wystąpił abp Sławoj Leszek

FOTOGRAFIE - IW O N A  FLiSIKOW
O kładka a lbum u-in form atora, prezentu jącego fo tograficzną wystawę

Głódź, k tó ry powiedział: „N ie
ustawajcie w drodze budowania 
Domu Bożego, Domu Pokoju” .

litw y o pokój wznieśli przedstaw i
ciele innych Kościo łów  i zw iązków 
wyznaniowych. Na zakończenie

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

cd. ze str. 6

Wobec tego, bp F. Hodur odczy
ta ł swój referat przew idziany do 
wygłoszenia na IX Kongresie Sta
rokato lików , na co bp E. Herzog, 
sekretarz MKBS, oświadczył, że 
„referat ten nie jest w ja k iko l
wiek sposób skierowany przeciw  
chrześcijaństwu jako takiem u” .

Reasumując przebieg swych ob
rad, Biskupi przyjęli następujące 
Oświadczenie, stanowiące załą
cznik do przedstaw ionego wyżej 
pro toko łu: „Konferencja  Biskupów 
z zadowoleniem  przyjęła do w ia
domości, że w Kościołach Staroka
to lick ich  można stw ierdzić w nau
ce kościelnej, praktyce i o rgan i
zacji, iż większą wartość przyw ią
zuje się do tego, co w przeciw ień
stw ie do z biegiem czasu w ystępu
jących odchyleń ma wartość cze
goś prawdziw ie katolickiego. Za

niebezpieczne należy uważać je 
dynie to, kiedy poszczególny Koś
c ió ł kra jowy chcia łby odrębnym  
poglądom  wykładanym  przez jego 
teo logów  nadać znaczenie dogma
tyczne obowiązujące jego cz łon 
ków” .

Bp F. Hodur oświadczył, że na 
najbliższym Synodzie przedłoży to 
oświadczenie i doprowadzi do pod
jęcia uchwały, iż nauki zawarte w 
Wyznaniu wiary powinny być „nie 
dogmatem zastępującym stare sym
bole wiary, lecz tylko pewny
mi opiniami, na co w yraził swą 
zgodę także bp J. (M.M.) Kowal
ski.

Na III Synodzie Generalnym w 
Chicago (1-3 grudnia 1914) bp F. 
Hodur w yg łos ił referat i przedsta
w ił tekst Wyznania wiary, prosząc, 
aby „Synod przyją ł do w iadom ości 
referat i Wyznanie w iary  w takiej 
form ie, w jakie j on je przedstaw ił i 
jak już poprzednio przyję ły Synody 
Prow incjona lne” . Ze sprawozdania 
synodalnego, opublikow anego do
piero w 1921 r., nie wynika, jakoby

uczestnikom  tego Synodu znane 
było Oświadczenie  MKBS, odno
szące się do Credo  u łożonego 
przez bpa F. Hodura. Treści 
Oświadczenia  MKBS nie znali 
także uczestn icy I Synodu O gól
nopolskiego w Warszawie (27-29 
czerwca 1928).

Dia pełniejszego naświetlenia 
prowadzonego tu wywodu godzi 
sięnaw ięzaćdoN/aticanum  II, k tóry 
wręcz domaga się od teologów  
nowych dociekań, zachęcając ich 
słowami Jana XXIII (1958-1963), 
aby przy zachowaniu metod i 
w ym ogów  w łaściwych nauce teo
log icznej, „wciąż szukali coraz to 
bardziej odpow iedniego sposobu 
podawania doktryny ludziom  sobie 
współczesnym; bo czym innym jest 
sam depozyt w iary, czyli jej 
prawdy, a czymś innym sposób ich 
wyrażania przy zachowaniu jednak 
tego samego sensu i znaczenia” . A 
zatem Sobór nie oczekuje od teo
logów  „jedyn ie  powtarzania do
tychczasowych sform ułowań dok
tryna lnych ” — jak zauważył ks. 
Andrzej Zuberb ier — czy też „n ieco



U czestnicy uroczystości pod sym bolicznie rozpiętym  nam iotem  

Przem aw ia ks, R afał M ichalski z parafii Kościoła P olskokato lickiego w  G dańsku

Prezydent Gdańska podziękował 
gospodarzom i m ieszkańcom za 
u d z ia ł  w  tej u ro c z y s to ś c i ,  a f r a n 
ciszkanie przekazali przedstaw icie
lom Kościołów  lampy oliwne, któ 
re zostały przyw iezione z Asyżu.

Bezpośrednio po m odlitw ie  od
była się trzecia część uroczystości, 
sympozjum o pokoju. Spotkanie 
prowadził Adam Hlebowicz, redak
to r Radia Plus. Referat wprowadza
jący pt. „Co relig ie  mogą zrob ić dla 
poko ju?” w yg łos ił o. Maciej Zięba,, 
dyrektor Europejskiego Centrum 
Solidarności. W swoim wystąpie
niu przypom niał, że w przeszłoś
ci w imię re lig ijnych  przekonań 
wzniecano wojny. Dziś — zdaniem 
o. Z ięby — so lidarność m iędzy
ludzka i m iędzynarodowa jest do
skonałym  budulcem pokoju na 
świecie. Lech Wałęsa podkreśla
jąc, że Bóg jest jeden, zaapelo
wał do Nauczycieli, aby na nowo 
nauczyli się słuchać, jak ucznio
wie. Duży fragm ent dyskusji po
św ięcony został konflik tow i izrael
sko-palestyńskiemu. Wspomniano, 
że ziemia, która wydała tylu 
laureatów  poko jow ej nagrody 
Nobla wciąż jest pogrążona w 
konflikc ie  zbrojnym .

Sympozjum towarzyszyło otwar
cie wystawy fotograficznej „Sha- 
lom — Saiam. Pokój w oczach dzie
ci”, której autorką jest Iwona Flasi- 
kowska. Wystawa ta związana jest 
z dziełem budowy niezwykłego dzie
ła — sierocińca dla dzieci „Dom 
Pokoju” w Betlejem. Ma ona charak
ter cegiełki wspierającej budowę.

uzupełnionego wydania podręcz
ników teo log icznych” , lecz podda
nia „rew izji dotychczasowego ksz
ta łtu  teo logii. Toteż w ielu w yb it
nych teo logów  współczesnych (...) 
odstąpiło  od zbyt jednostronnej 
interpretacji przekazu wiary, stosu
jąc nowe podejście m etodo log i
czne, dzięki czemu także poszuki
wania teologiczne bpa F. Hodura 
można dziś próbować zm ieścić w 
granicach zasadnych, również z 
punktu w idzenia teo logii rzym sko
katolickie j. Dokładna lektura i ana
liza całości pism bpa F. Hodura 
wskazuje, że jego poszukiwania 
teologiczne m iały w łaśnie na celu 
przekazanie w iernym  PNKK depo
zytu w iary w sposób odpow iada
jący jego czasom, w języku moż
liw ie najbardziej zrozumiałym , pro
stym. Stąd w wypow iedziach bpa 
F. Hodura niekiedy natrafić można 
na pewne uproszczenia. W istocie 
bp F. Hodur uważał PNKK za rep
rezentanta i kontynuatora Kościoła 
pierwszego tysiąclecia, dającego 
coś lepszego niż ówczesny Kościół 
Rzym skokatolicki w zakresie życia

relig ijnego, narodowego i społe
cznego. A zatem według intencji 
bpa F. Hodura, Polskiego Narodo
wego Kościoła Kato lckiego — 
podobnie jak i innych Kościołów  
S tarokato lickich należących do 
Unii U trechckie j — nie można 
uważać za w spó lno ty nowe, pow
stałe nagle.

Dążąc do odnow y re lig ijne j, na 
!V Synodzie Generalnym w Scran
ton (7-10 czerwca 1921) wprowa
dzono — obok spowiedzi usznej — 
spowiedź ogólną (powszechną) 
oraz zniesienie celibatu ducho
wieństwa. Spowiedź uszną zale
cono młodzieży i tym wszystkim, 
którzy potrzebują prywatnych rad 
duszpasterza. Synod podjął także 
uchwałę w sprawie godła i hymnu 
PNKK. Godłem Kościoła jest otwar
ta księga Ewangelii wsparta o krzyż 
i palmę, na tle promieniującej tar
czy słonecznej z napisem: „Praw
dą, pracą, walką zwyciężymy”. 
Hymn Kościoła napisał bp F. Ho
dur w dniu 14 lub 15 marca 1912 r. 
Początkowo śpiewano go tylko w

parafii scrantońskiej, następnie na 
Synodzie Prowincjonalnym w Wil- 
kes-Barre, (Pa) (1912), w 1914 r. zaś 
śpiewali go księża ze stanu Pen
sylwania na III Synodzie General
nym w Chicago. Jednakże dopiero 
IV Synod Generalny w Scranton 
polecił, aby hymn ten, rozpoczyna
jący się od słów: „Tyle lat my Ci, o 
Panie”, rozbrzmiewał w całym 
PNKK. Dodajmy, że bp F. Hodur 
jest autorem także hymnu wiary: 
„Do Ciebiem przyszli, Boże nasz”, 
do którego melodię wzięto z „Nie 
rzucim ziemi”, skomponowaną przez 
Feliksa Nowowiejskiego.

Poza dwoma już wym ienionym i 
św iętam i (wprowadzonym i do ka
lendarza koście lnego w 1906 r.), 
ustanow iono na IV Synodzie Ge
neralnym  trzy inne, a m ianowicie: 
Powstanie Kościoła Narodowego 
(obchodzone w drugą niedzielę 
marca), Pamięci O jczyzny Polski 
(obchodzone w drugą niedzielę 
maja) oraz Rodziny Chrześcijań
skiej (obchodzone w drugą nie
dzielę października).



Świat wokół nas

Poeta z Kaszub
Henryk Jerzy Musa KOT pisał „od zawsze” . Wiersze tra

fia ły do szuflady (nawet pisał do KLUBU SZUFLADA w 
Tarnowie). Urodził się w Sopocie, dzieciństwo i młodość 
spędził w Pucku, kołysany wiatrem od morza. Ukończył 
tam szkołę podstawową (przy której rosły kasztany, z okien 
domu widział park z małym pomnikiem) oraz zawodową. 
Lecz (czas miasto mi zabrał) miasto było małe i moje (czas 
prowadził mnie po świecie), jak pisał w jednym z tomików. 
Pracował we Władysławowie wśród rybaków, gdzie poznał 
smak morza i ryb. Obecnie jest mieszkańcem Gdańska.

Jak sam pisze w tomiku MOJE KASZEBE: być Kaszubą 
to dia mnie coś więcej niż urodzić się w Sopocie, wycho
wać w Pucku, pochodzić z Kaszub, mieszkać na Kaszu
bach, znać Kaszuby. Gdzie człowiek urodziłsię, tam ziemia 
jego kołyską. Jednakże to nie miejsce zamieszkania 
powoduje, że są to wiersze kaszubskie. Sprawia to moja 
miłość do tej Ziemi. Tej ziemi z jej zielenią, błękitem Zatoki 
Puckiej, błękitem nieba, z chmurami poszarpanymi nad
morskim wiatrem, z Górą Swarzewską na horyzoncie. 
Swarzewa — gdzie króluje Matka Boska Królowa Morza, u 
której stóp modlił się Henryk Musa.

Wiersze już wydawane pisze od 2004 roku. Do tej pory 
wydał 7 tomików poetyckich. W każdym tomiku pisze 
wiersz poświęcony swojej Babci, która była dla niego wiel
kim autorytetem. W tomikach kaszubskich — pisze o 
Swarzewie, o Królowej Rybaków.

Za swoje tomiki H. Musa otrzymuje nagrody, czyli to co 
pisze — jest doceniane i czytane. Ale najpiękniejsze 
nagrody otrzymał od chorych dzieci z Centrum Zdrowia 
Dziecka — bowiem były dawane z całego kochającego i 
czystego małego serduszka...

Do Kościoła Polskokatolickiego tra fił poprzez trzech 
księży. Gdy przyszedł do kościoła Bożego Ciała w Gdań
sku w maju 2001 roku, to ks. Rafał Michalak odnowił mu 
rocznicę małżeńską (30-lecie). Poprzez ks. Kazimierza 
Klabana z Tolkm icka tra fił do Lewina Brzeskiego — ks. 
Mariana Kosińskiego. Ks. Kosiński jest prezesem oddziału 
Stowarzyszenia Autorów Polskich w Lewinie. Henryk 
Musa zaprzyjaźnił się z Nim, jest w Jego oddziale. Ks. M. 
Kosiński jest jego życzliwym recenzentem, pisze wstępy, 
posłowia do tomików Musy. Drugim duchownym recen
zentem tomików H. Musy jest ks. Krzysztof Lechowicz 
(brat Wenanty) ze Strzegomia/Kielc.

H. Musa nie zapomina o życiu duchowym i dlatego napi
sał też wiersze religijne, które były wydane w książce — 
antologii A DUCH ŚWIĘTY WIEJE KĘDY CHCE w 
Lublinie.

Będąc już na emeryturze — dużo podróżuje po kraju z 
odczytami i spotkaniami autorskimi o Kaszubach, o litera- 
tusze Kaszub.

Prezentujemy dzisiaj kilka utworów Henryka Jerzego 
Musy KOTA:

gdy się podnoszę, widzę znów  
swą prostą drogę 

gdy upadam, T y podajesz mi swą dłoń 
bym nie padał więcej 

lecz ja  nie pomny tej ręki 
upadam znów

i choć tyle razy upadłem  
idę wciąż do Ciebie 

* *  *

liczysz kroki mego życia 
jak rzeki wezbrane 

gdy idę od wschodu mego słońca 
do brzegu ludzkiego istnienia

w krótkim dniu z  dalekiego kosmosu 
niosę ciężar swych kroków 
pod brzemieniem krzyża  

z  brzegiem gwiazdy 
na końcu drogi 

czeka mnie
—  Prawda 

*  *  *  

nie lubię pokazowych modlitw  
Pan Bóg może wszystko  
i  pewnie wysłucha i  moją 

mówioną ustami serca 
w zieleni lat 

lub samotności wśród ludzi
upadam, mylę się 

co nie jest rzeczą boską
patrzę na nowy dach 

mego życia  
myślę, że jeszcze nie powstał 

z  klęczek prochu 
zrąb zrozumienia Boga i mnie

wierzę w Boga
wolę w samotności 

wsłuchiwać się 
w niezmienny refren przyrody  

wędrować własną ścieżką 
ja k  kot 

do znanego końca 
nie wiedząc, kiedy dojdę 

g d yż to wie tylko Bóg
nie potrzebni mi lekarze 

nie potrzebni m i...
potrzebny mi spokój natury

potrzebny m i Bóg

Panie 
wróć mój dobry czas 

odsuń kolorowe sny grzechu 
pochyl się nade mną 

ja k  nad ogrodem 
nie pozw ól mi odejść w niewiedzy

żyję nadzieją 
że tak się stanie 

O Panie

chcę iść drogą ku prawdzie  
lecz oczy mam zakryte grzechem  

co prow adzi mnie 
z  końca w koniec namiętności 

upadam i podnoszę się

Człowiek



Psy wiedzą, kiedy są traktowane niesprawiedliwie
Specjaliści z Uniwersytetu Wie

deńskiego przeprowadzili ciekawe 
eksperymenty z udziałem psów. Z
testów zwierząt wynika, że jeśli 
jedno dostatnie nagrodę za w yko
nanie polecenia, a drugie — choć 
zrob iło  dokładnie to samo — nie 
dostanie, w tedy „obraża się” i 
przestaje reagować na komendy. 
Naukowcy przyznają, że nie spo
dziewali się, że psy są aż tak w raż
liwe i inteligetne. Zwierzęta rea
gują na nierówne traktowanie. To 
dla nich stresujące i opiekunow ie 
pow inni unikać takich sytuacji — 
tw ierdzą badacze.

Aby przekonać się, czy rzeczy
wiście psy są tak wrażliwe, prze
prowadzono następujący eskpery- 
ment. Za wykonanie polecenia 
psiaki o trzym ywały nagrodę — 
kiełbaskę lub kawałek chleba. N ie
którym  jednak zwierzętom nau
kowcy nie dawali nic w nagrodę. 
Jeżeli psy w idziały, że za to samo

Według Światowej Organizacji 
M eteorologicznej (WMO) do po
łow y  grudnia 2008 r. średnia tem 
peratura przy pow ierzchni ziemi 
wyniosła 14,31 st. C. Poprzednie 
lata XXI w. były o ułamek stopnia 
cieplejsze. Naukowcy twierdzą, że 
za tegoroczne delikatne ochłodze
nie odpowjada anomalia k lim aty
czna La Nina, która dojrzała w d ru 
giej połowie ubiegłego roku.

La Nina — co w języku hiszpań
skim znaczy „mała dziewczyn
ka” — rodzi się co kilka lat, schładza
jąc wody powierzchniowe wschodnie
go Pacyfiku na wysokości Peru. 
Zm ienia to cyrkulację powietrza, a 
co za tym idzie, pogodę prawie na 
całym świecie. La Nina pojaw ia się 
zawsze po innym zjaw iskjj k lim a
tycznym  zwanym El Nino, czyli 
„ch łopczyk” lub „dz iec ią tko” . Pe
ruw iańscy rybacy tak nazwali tę 
anomalię pogodową, bo zazwyczaj 
przychodzi w okolicach Bożego 
Narodzenia. El Nino, odw rotn ie  niż 
jego młodsza siostra La Nina, 
ociepla wody pow ierzchniowe u 
wybrzeży Peru. Tak bardzo pod
grza ł św iat w 1998 roku, że był on 
najcieplejszym rokiem w historii 
pom iarów. Według danych z b ry
ty jsk iego Centrum Hadleya śred
nioroczna temperatura wyniosła

inne psiaki dostawały nagrodę, 
natychm iast trac iły  ochotę do 
zabawy.

Jak przyznają naukowcy, nale
żało się takiego zachowania spo
dziewać. W ilki potrafią  ze sobą 
współdziałać, a to wymaga istn ie
nia podstawowych reakcji społe
cznych. To znacznie bardziej z ło 
żone uczucia, n iżdotyczczaszw yk
liśm y przypisywać zwierzętom. 
Idzie tu bowiem o n iespraw iedliwy 
podzia ł nagród.

Podobne reakcje zaobserwowa
no wcześniej u małp, które jednak 
okazały się inteligentniejsze od 
psów. Liczyło się dla nich bowiem 
nie ty lko  to, czy otrzym ały nagro
dę, ale również, czy nagroda była 
taka sama, jaką dosta ł „ko lega” . 
Psy nie zwracały uwagi na to, czy 
dostaną kiełbaskę, czy bułkę. 
Drugą różnicą m iędzy małpami a 
psami było to, że czworonogi n igdy 
nie rezygnowały z nagrody. Małpy 
tymczasem, jeśli ty lko  uznały, że 
nagroda jest niesprawiedliwa, po

wtedy 14.52 st. C — o 0,52 st. więcej, 
niż wynosi średnia z lat 1961-90.

Jak więc widać, rok 2008 by łty lko  
niewiele chłodniejszy. Prawdę mó
wiąc, trudno go w ogóle określić ja 
ko ch łodny — klim ato lodzy z Cen
trum Hadleya ogłosili go dziesiątym 
najcieplejszym  rokiem w historii 
pomiarów.

Z danych w ie lo le tn ich  wynika, że 
robi się coraz goręcej. Od początku 
zeszłego stulecia temperatura wzro
sła o b lisko 0,8 st. C, m imo że — jak 
widać np. po danych z mijającego ro
ku — tem pera tury wahają się raz 
w górę, raz w dół. Świat buja się na 
temperaturowej huśtawce rozhuśta
nej przez naturalne procesy fizycz
ne, które nie do końca rozumiemy.

Krzywa średniej tem peratury 
idzie jednak uparcie do góry.

Z danych Światowej Organizacji 
M eteorologicznej wynika, że choć 
w iele m iejsc na świecie zanoto
wało w tym  roku tem peratury n iż
sze niż zwykle, to w Europie było 
ciepło. W styczniu i lutym  m ieliśm y 
łagodną zimę. W Skandynawii była 
ona nawet rekordowo ciepła. Na 
dalekiej Północy arktyczna pok
rywa lodowa skurczyła się we wrześ
niu do4,67 min km kw. Iedw ieo370 
tys. km kw. przewyższając rekordo
we m inimum  z roku 2007.

tra fiły  się obrazić i nic nie wziąć do 
jedzenia. Zachowanie w ięc psów 
jest prostsze niż małp. Są samo
lubne i nie reagują na to, że inne 
psy są traktowane n iespraw iedli
wie. Z doświadczenia w ynika też, 
że psy negatywnie reagują na 
próby traktow ania  ich gorzej 
niż inne. Są w ięc wrażliwym i 
zw ierzętam i, zwłaszcza pod wzglę
dem traktow ania  ich przez lu 
dzi.

w tym stuleciu
WMO podkreśla, że ponieważ 

tegoroczny lód w Arktyce był c ień
szy niż ten zeszłoroczny, jego obję
tość była najmniejsza w h istorii 
pom iarów  liczonej od 1979 r. Do 
dramatycznej redukcji pokrywy 
lodowej doszło w tym roku na 
kanadyjskiej Wyspie Ellesmere’a. 
Tamtejszy lodow iec szelfowy, któ 
ry sto lat temu pokryw a ł 9 tys. km 
kw., sku rczy ł się prawie o jedną 
czwartą.

Naukowcy są dziś pewni, że ocie- 
p leniewArktyceprzyspiesza. Kiedy 
odbijająca światło biała pokrywa lo
dowa się skurczy, odkrywa ciem ny 
ocean. A ten  pochłania prawie całe 
prom ieniowanie słoneczne. To, co 
weźmie latem, oddaje jesienią, pod
grzewając arktyczne powietrze. Dzię
ki temu sprzężeniu zwrotnemu A rk
tyka ociepla się szybciej niż reszta 
świata.

W ostatnich czterech latach 
jesienna tem peratura w A rk ty 
ce była aż o 3 st. C wyższa niż 
w ie lo le tn ia  średnia. W n iektó
rych m iejscach było nawet o 5 st. 
c ieplej. Te zm iany wpływają na k li
mat całej pó łku li północnej. A rk 
tyka bowiem to taki nasz k lim a ty
zator.

Rok 2008 - najchłodniejszy



W  nowym roku  —  zdrowie na co dzień

Jak się nakarmisz,
tak się poczujesz

Polska przyłączyła się do ogólnoświatowego programu żywieniowego 
Choices, który w naszym kraju nosi nazwę: Wiem, co wybieram”. Pro
gram ten realizowany jest obecnie w 14 krajach na całym świecie, w tym w 
8 krajach w Europie.

Jak podają statystyki Światowej 
O rganizacji Zdrowia, w 2005 r. na 
choroby układu krążenia (głównie 
zawał i udar mózgu) zm arło na 
świecie 17,5 min osób, co stanowi 
aż 30 proc. wszystkich zgonów Co 
gorsza, szacuje się, że aż 50 proc. 
populacji ma zbyt wysoki poziom 
cholesterolu we krwi, a 30 proc. 
cierpi na nadciśnienie, co tłum aczy 
tak duży wskaźnik zgonów  w 
wyniku zawału czy udaru. Spowo
dowane jest to złą dietą i n iezdro
wym stylem życia.

Właśnie program „Wiem, co 
w ybieram ” ma na celu zwiększenie 
św iadom ości społecznej i nakło
nienie Po laków dozm ian  nawyków 
żyw ieniowych. Jak wskazują ba
dania, Polacy np. trzykro tn ie  prze
kraczają zalecaną dawkę dzienną 
soli. Dzienna dawka soli, zalecana 
przez Światową Organizację Zdro 
w ia (WHO) to 5 g, a w ięc p rzyb li
żona objętość jednej łyżeczki do 
herbaty. W naszym kraju spożycie 
soli kształtuje się w granicach 15 g 
dziennie. Pamiętajmy, że regularne 
przesalanie jest prostą drogą do 
nadciśnienia. Sól przedostaje się 
do krwi, wiąże wodę, a wówczas w 
tę tn icach robi się ciasno i wzrasta 
ciśnienie krwi. Co trzeci dorosły 
Polak ma niepraw idłowe ciśnienie 
tętnicze, a drugie tyle  jest nim 
zagrożone, bo wartość ciśnienia 
jest u nich b lisko górnej gran icy 
norm y (140/90 mmHg). A ponie
waż nadciśnienie bardzo d ługo nie 
daje o sobie znać, mało kto zda
je sobie sprawę ze swojego sta
nu zdrow ia i ewentualnych za
grożeń, a więc w iększego ryzy
ka wystąpienia udaru mózgu, za
wału serca i chorób nerek. Co 
w ięcej, nadm iar soli w d ie
cie może być przyczyną now otw o
ru żołądka.

Wiele osób ma problem ze 
skonstruowaniem odpowiedniej dla 
siebie diety. Aby to zm ienić, 
potrzebna jest rzetelna wiedza 
żyw ieniowa. Na każdym opakowa

niu produktów  żywnościowych 
pow inna znaleźć się inform acja o 
wartości odżywczej, dane o w ar
tości energetycznej (kalorycznoś- 
ci) produktu itd.

Jeśli już — dla zdrow ia — zdecy
dujem y się schować solniczkę na 
najwyższą półkę kredensu, scho
wajm y też cukiern icę. Spożycie 
cukru w Polsce wynosi w p rzyb li
żeniu 42 kg na osobę/rok, a więc 
sporo więcej niż wynosi średnia 
europejska. Dla przykładu: staty
styczny Grek zjada rocznie 29,9 kg 
cukru, N iem iec 35,8 kg, a Francuz 
36,4 kg. Okazuje się, że częste spo
żywanie cukru rozregulowuje we
wnętrzny mechanizm głodu i sy
tości, osłabia w rażliw ość na insu
linę (skąd już ty lko  jeden krok do 
cukrzycy), no i stanowi znakom itą 
pożywkę dla bakterii w jam ie ust
nej. Z jadanie jednej kostki cukru 
(15 kcal) ponad dzienne zapotrze
bowanie energetyczne sprawi, że 
po roku przybędzie nam na wadze 
jeden kilogram.

Z in form acji zamieszczonych w 
internecie, możemy się dow ie
dzieć, że wystarczy zaledwie 48 
godzin, by odzwyczaić się od nad
m iernego solenia potraw. Nato
miast, aby odzwyczaić się od 
potraw  z nadmierną ilością cukru, 
potrzeba aż 3 miesiące. Walkę z

nadmiernym stosowaniem cukru 
należy prowadzić stopniowo. Spo
sobem ograniczenia spożycia cu
kru jest jedzenie owoców  i warzyw, 
zamiast słodkich przekąsek czy 
deserów. Owoce i warzywa do 
starczają niewielu kalorii, a ponad
to są bogatym źródłem w itam in, 
składników  m ineralnych i b ia ł
ka.

Dużym problemem  rynku spoży
wczego jest wysoki poziom cukru 
dodawanego do żywności. Dlatego 
zaleca się ograniczanie spożycia 

produktów , do których cukier 
jest dodawany w czasie p ro
cesu produkcji. W iększość np. 
soków i napojów, dostępnych 
w sklepach, dla wzmocnienia 
smaku ma dosypany cukier.

Podobnie jest z solą. Przez 
dodawanie jej do gotow ych po
traw  — przekąsek, pieczywa
i wędlin  — juz góry mamy 
wykorzystane 75 proc. dzien
nego zapotrzebowania na sól. 
D ietetycy zwracają uwagę rów
nież na złe nawyki związane 
z solą — przede wszystkim  
staw ianie so ln iczki przy sto 
le, przy którym  jem y i do- 
salanie potraw, zanim jesz

cze spróbujem y danego posił
ku.

Prawidłowa dieta i aktyw ny tryb  
życia  są kluczem  do zd ro 
w ia na co dzień, opóźnienia 
procesów starzenia się i zm niej
szenia dolegliw ości związanych 
z w iekiem . Pamiętajmy: n igdy nie 
jest za późno na troskę o zdrow ie 
na talerzu.

Według zgodnych opin ii d ie te ty
ków, nadm iar soli i cukru  w 
naszych posiłkach, to połowa 
problemu. Równie groźne jest 
nadmierne rozpanoszenie się złych 
tłuszczów  — nasyconych i typu 
trans, które mogą być przyczyną 
cukrzycy, chorób serca, stward
nienia naczyń krw ionośnych i 
zapaleń pojaw iających się w orga
nizmie. T łuszcze nasycone pod
wyższają zawartość złego chole
sterolu, a tłuszcze typu trans 
dodatkowo jeszcze niwelują stęże
nie dobre j frakcji cholesterolu i 
powodują w yjątkow o szybkie przy
bieranie na wadze.

Światowa Organizacja Zdrow ia 
zaleca, by w dziennej dawce 
pokarm owej znalazło się ok. 70 g 
tłuszczu, ale w tym  nie więcej niż 20 
g tłuszczów  nasyconych i nie w ię
cej niż 2 g typu trans.

Każdy człow iek, bez trudu  w y
czuwa potraw y przesłodzone czy



przesolone, ale nie rozpoznaje 
rodzaju spożywanego tłuszczu, 
gdyż jest to naprawdę trudne. Pół 
biedy, jeśli trzeba rozszyfrować 
tłuszcz w czystej postaci. Wtedy 
można kierować się tym, że im 
twardszy tłuszcz w temperaturze 
pokojowej, tym więcej zawiera 
nasyconych (a w ięc tych nie
dobrych) kwasów. Oleje roślin 
ne, które są bardzo m iękkie, bo 
aż ciekłe, zawierają z kole du
żo zdrowych nienasyconych kwa
sów.

Na nasze doleg liw ości w star
szym wieku pracujem y przez całe 
życie. Zbyt uboga dieta z dużą iloś
cią tłuszczów  zwierzęcych, soli, 
cukru i przetworzonej żywności 
zawierającej konserwanty i sztu
czne barwniki z pewnością zaowo
cuje szeregiem dysfunkcji zarów
no układu pokarm owego, jak i 
krw ionośnego czy nerwowego. Z 
biegiem lat w organizm ie czło
w ieka gromadzą się toksyny, które 
potrafią  w ywołać ogniska zapalne, 
a następnie ciężką chorobę. Co 
możemy zrobić, gdy chcem y pop
rawić swój sposób żywienia, je 
śli przekroczym y np. 55. rok ży
cia?

Osoby, które przekroczyły 55. 
rok życia mają siłę przyzwyczaje
nia i trudno im się rozstać ze 
swoim i nawykami żyw ieniowym i. 
Trudno bowiem przekonać taką 
osobę, która całe życie słyszała, że 
„cukier krzepi” czy „masło jest 
zdrowe” , do tego, aby ograniczyła 
te produkty.

Cukier oczyw iście daje energię, 
ale dzienne wystarczają ty lko  dwie 
łyżeczki. I tu uwaga: 1,5 litra  gazo
wanego kolorowego napoju zawie
ra półtore j filiżanki cukru, soki — 
m inim um  2 łyżeczki na litr, pusz
kowane warzywa również są dos
ładzane). Korzystniej dla orga
nizmu będzie czerpać cukie r z 
warzyw i owoców, odkryć smak 
gorzkie j hebaty, ograniczyć spo
żywanie przetworzonego jedzenia, 
a zamiast puszek — kupować m ro
żonki.

Masło zawiera w itam inę A, lecz 
towarzyszy jej potężna ilość tłu 
szczu, która nie pozostaje bez 
wpływu na cholesterol. Podobnie 
nie posłużą nam tłuste śmietany, 
sery i tłuste mięso. Jeśli ktoś całe 
życie stosował do zupy śmietanę, 
czysta zupa nie będzie mu sm ako

wała. Można jednak powoli prze
staw ić się na inną dietę i zapraw iać 
zupę jogurtem  czy chudym  mle
kiem.

Po 55. roku życia w iększość 
osób przyjm uje leki na jakieś 
dolegliwości. Po 60. w zasadzie 
każdego dotyka któraś z chorób 
znajdująca się na liście cyw iliza
cyjnych: miażdżyca, nadciśnienie, 
cukrzyca, wysoki poziom choleste
rolu, o tyłość, osteoporoza. Zm ie
nia się też metabolizm. Jeśli w ięc 
nasza dieta jest dokładnie  taka 
sama, jak 20-30 lat temu, z pew
nością nabawimy się dodatkowych 
kilogram ów. Dla przykładu po
damy: 20-letnia dziewczyna mo
że przyjąć dziennie bez kon
sekwencji 2 tys. kcal, 30-letnia o 
200-300 kcal mniej, a 50-60 let
nia pani ty lko  1500-1600 kcal. 
Oczyw iście, ma na to w pływ  
aktyw ność fizyczna. Im 
bardziej jesteśmy aktywni, 
tym nasze posiłki mogą 
być bardziej kaloryczne.

Oprócz odpow iednie j, w łaści
wie dobranej diety, osoby po 55. 
roku życia pow inny być aktyw
ne fizycznie. Co to  znaczy? Ko
nieczne są codzienne spacery, 
chociaż 30 m inut dziennie i ja k i
ko lw iek sport — gimnastyka, jazda 
na rowerze, również 30 m inut. 
Codzienna aktywność fizyczna 
to  n ieodzowny warunek naszego 
zdrowia.

Kolejny problem pojawia się u 
osób, które przekroczyły 70. rok 
życia. Starsze osoby mniej czują 
smak, skarżą się na brak apetytu, 
że nic im nie smakuje, bo kubki 
smakowe nie rejestrują smaków. 
Często więc starsi ludzie jedzą 
słodycze, gdyż mają one m ocny 
smak, a także dosalają potrawy. 
To wszystko im nie służy. W tym 
przypadku pomocne są zioła, któ 
re wzmacniają smak i aromat po
traw.

Ludzie starsi w inni jeść zaledwie 
tyle, ile jedzą osoby odchudzające 
się. W miejsce ćwiczeń fizycznych, 
które jednak polecane są w każ
dym wieku, o ile ty lko  pozwala na 
to stan zdrowia, pow inni pić osiem 
szklanek w ody dziennie. Bowiem 
osoby starsze często n ieśw iado
mie cierpią z odwodnienia. Ich 
mechanizm odczuwania pragnie
nia bywa zaburzony, w ięc pow inny 
pić „przez rozsądek” . Jeśli w orga

nizm ie jest n iedostatek wody, c iś
nienie krwi może niebezpiecznie 
się obniżyć. Poza tym  zagęszczona 
kraw ła tw ie j fo rm uje  zakrzepy i za
to ry. Dobre jest też dla tych osób 
przyjm owanie suplem entów wap
nia, w itam iny D i B12, gdyż star
szym osobom trud no jest uzyskać te 
właśnie składniki wyłącznie z poży
wienia.

Piramida żywieniowa:
Co należy jeść, a czego nie należy

1. Podstaw a to ćw iczenia. A  więc: 
ruszajm y się! N ie jest istotny rodzaj 
sportu , lecz jeg o regularne upraw ian ie, 
przynajm nie j 1 godzinę dziennie. P ole
cam y spacery, taniec , jazdę na row erze  
(także tren ingow ym ).

2. Produkty zbożow e pełnoziarniste (b rą 
zow y ryż, ch leb pełnoziarnisty, płatki 
ow siane, kasza perłow a, prażona kuku
rydza, o tręby, m akarony z m ąki durum . 
N ależy dodaw ać je  do każdego posiłku, 
poniew aż są najzdrow szym  źródłem  en e
rgii. C odziennie  należy dostarczać o rga
nizm ow i dawki zdrow ych tłuszczy — 3-5  
łyżeczek  o le jów  (o liw a, olej rzepakow y, 
sojow y, kukurydziany, s łonecznikow y i 
arach idow y).

3. D o każdego posiłku do łączam y w arzy 
w a — surow e lub go to w ane na parze, 
które m ożna jeść bez ograniczeń, nato
m iast owoce: dw ie — trzy porcje dziennie. 
C od zien n ie  też należy jeść rośliny strącz
kow e (fasola, groch, soczew ica, soja, 
bób) i orzechy.

4. Raz dzienn ie w arto  sięgnąć po chudy  
drób, tłustą rybę lub jajka. O becn ie zaleca  
się um iar w  sięganiu po m leko i jego  
przetw ory, które należy spożyw ać nie 
w ięcej niż raz lud dw a razy dziennie.

5. U w aga! M ożem y się obejść bez: czer
w onego, tłustego m ięsa, w yp ieków  z b ia
łe j oczyszczonej m ąki, um iarkow anie  
spożyw ać ziem niaki, wykluczyć z codzien
nej d iety kluski, naleśniki, słodycze, 
ciastka, cukier, b iały ryż i m asło. N a te 
produkty  nie pow inniśm y sobie pozw alać  
w żadnym  w ypadku częściej niż raz w 
tygodniu.
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Święto Matki Boskiej Gromnicznej 
(2 lutego) zamyka okres Bożonarodzeniowy

Z tej okazji prezentujemy obraz Świętej Rodziny, autorstwa Bartolomea 
Estebana Murilla z potowy XVII wieku (Muzeum Prado w Madrycie).

Na obrazie w idzim y bawiące się Dzieciątko Jezus w objęciach św. 
Józefa. Na twarzy Najświętszej Maryi Panny maluje się troska i całkow ite 
oddanie Bożemu Synowi.

„Idzie drogą Panna Śliczna... Gromniczna”
W Europie święto Ofiarowania 

stało się powszechne w VII wieku i 
głównym jego bohaterem był i jest 
Jezus Chrystus. W Polsce jednak, 
gdzie od dawien dawna obchodzono 
je jako dzień Oczyszczenia (stąd 
jego Maryjny charakter), nosi nazwę 
Matki Boskiej Gromnicznej. Nasi 
przodkowie głęboko wierzyli, że 
„Maryja gromnicą symbolizująca 
Pana Jezusa, odpędzi od nich wszel
kie zło” .

O tym, jak mocno z polską tradycją 
związane jest to święto, najlepiej 
świadczy jego obecność w poezji, 
literaturze, malarstwie. Najbardziej 
znanym wizerunkiem Gromnicznej 
jest obraz Piotra Stachiewicza z 
cyklu „Legendy o Matce Boskiej” , 
przedstawiający Maryją idącą przez 
zaśnieżony krajobraz, a obok bojaź- 
liwie nastroszone stada wilków.

Wiara w to, że poświęcona gro
mnica chroni przed wilkami, wzięła 
się z legendy, według której Matka 
Boska ocaliła małego wilczka przed 
rozsierdzonymi chłopami i uczyniła 
go swoim sługą. Odtąd broniła ludzi 
przed wilkami, ale i wilki przed 
ludźmi.

Stare polskie przysłowie mówi: 
„Gromnica, zimy połowica” . Choć

Gromniczna zapowiada wiosnę, to 
dzień 2 lutego powinien być zimowy, 
bo „Gdy słońce świeci na Gromnicę, to 
przyjdą mrozy i śnieżyce” , „Gdy na G rom- 
niczną roztaje, rzadkie będą urodza
je” .

M atka Boska G rom niczna
—  m ai. P io tr  S ta c h ie w ic z  (1858-1938)

Królowa Niebios - 
legendy o Matce Bożej

Z nieba
„Nie tylko ludzie, lecz wszystko, 

co żywe, w Maryi Panie zostaje 
opiece. Ona się światem troszczy 
dobrotliwie, muszką w powietrzu, 
d robną rybką w rzece, ptaszyną małą 
z pisklęty drobnymi, nawet robacz
kiem, co wypełza z ziemi na Zwia
stowanie, gdy się budzi wiosna; Ona 
jest Matka litosnal...

Dobytek ludzki ochrania od szko
dy i nawet wilki z żarłoczną paszczę- 
ką, w zimowe noce, od wiejskiej 
zagrody odgania sama opiekuńczą 
ręką.

Święty Mikołaj, co je w ryzach 
trzyma, gdy spadną śniegi i nadej
dzie zima, ich dziką hordę na części 
rozbija, aby za Jego wyłącznym 
nakazem na ludzkie dobro nie spa
dały razem; więc mają sobie działy 
wyznaczone i każdy idzie tylko w 
swoją stronę, gdzie mu wyznaczył 
święty legowisko — od ludzi z dala, 
od siebie nie blisko.

A na Gromniczną, gdy z kniei 
zwłóczą i jak rabusie po polach roz
łażą, za łupem węszą, a złowrogo 
mruczą i między sobą na śniegu się 
swarzą, i głodnym zębem kłapią, i 
dokoła robią wyprawę na uśpione 
sioła, Panienka Święta staje im na 
drodze z gromnicą w ręku, wśród 
tumanów śniegu, i wilcze stada 
zatrzymuje w biegu.

I tak na straży cichej wioski stoi, 
więc napaść przed Nią cofa się i boi, i 
nie śmie naprzód iść, gdy światło 
zoczy...

Gdy wystraszone stado się roz- 
skoczy, to w jaką stronę cofnie się 
wilczysko, w tę już umykać musi 
przed gromnicą; zielona ślepia wście
kłością mu świecą, ale ich zwiesza i 
wyciąga szyję, jak pies skulony chył
kiem w śniegu brodzi i w ciemne lasy 
spłoszony uchodzi.

Gdy w noc miesięczną w polach 
wyją, ludzie się ze snu budzą z w iel
kim strachem i słychać szepty pod 
słomianym dachem:

Pod swą obronę weźmij nas, M aryjo!...

I znów zasypia z tą ufnością w io
ska, że w śniegach nad nią czuwa 
Matka Boska...

(...) Na Mikołaja ani na Gromni
czną, kiedy się wilki snują zgrają 
liczną, nie dobrze motać przędzy 
gospodyniom, bo łatwo jeszcze — 
uchowaj to, Boże! — w nici wilczysko 
zaplątać się może i będzie potem 
trzymał się zagrody i przez rok cały w 
niej wyrządzał szkody” .

Marian Gawalewicz 
(Legendy, fragment . XIV)


