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Podwyższenie Krzyża 
Chrystusowego

Kościół wywyższa „znak Syna 
Człowieczego”, mający się ukazać na 
niebie przy powtórnym Jego przyjściu, 
którego oczekiwanie jest przedmiotem 
rozważań w czasie jesieni.

Według liturgistów jest to święto 
wotywne, a więc ustanowione na 
pamiątkę wydarzenia historycznego. 
W tego rodzaju obchodach kościelnych 
odróżnić należy przyczynę zewnętrzną 
-  która wpłynęła na ich ustanowienie, 
od ich treści wewnętrznej. Przyczyna 
zewnętrzna związana jest zwykle 
z czasem i niekiedy opierać się może 
na legendzie. Natomiast wewnętrzna 
treść święta jest nieprzemijająca, po
wszechna i rzeczywista. Stwierdzenie 
to odnosi się również do uroczystości 
Podwyższenia Krzyża Chrystusowego.

Powodem ustanowienia tego święta 
było odnalezienie Krzyża Zbawiciela 
przez matkę Konstantyna Wielkiego, 
cesarzową św. Helenę oraz poświę
cenie bazyliki Grobu Chrystusowego 
w Jerozolimie.

(cd. na str. 5)

Ukrzyżowanie (obraz z ok. r. 1695- 1700), 
odrestaurowana nastawa ołtarzowa 
(fragment)



W 70. rocznicę wybuchu

„Rok 1939”
II wojna światowa

D zisia j sk ładam y hołd  Tym , k tó rzy  dla ratow ania O jczyzny nie 
żałow ali ofiary z w łasnej krw i, z  własnego życia.

1 września — ten dzień sta
nowi dla każdego Polaka szcze
gólną okazję do refleksji, do 
zastanowienia się nad prze
szłością naszego Narodu i Pol
ski. W dniu 1 września przed 
siedemdziesięcioma laty hitle
rowska nawałnica ruszyła na 
Polskę, rozpętując najstrasz
liwszą w dotychczasowej na
szej historii II wojnę światową. 
Celem agresji hitlerowskiej na 
nasz kraj było nie tylko znisz
czenie sił zbrojnych, rozbicie 
państwa polskiego i zagarnię
cie naszych ziem, ale również 
biologiczne wyniszczenie ludzi. 
Działaniom niemieckich wojsk 
lądowych towarzyszyło zma
sowane bombardowanie przez 
lotnictwo celów wojskowych 
oraz barbarzyńskie ataki nisz
czące polskie miasta, wioski, 
transporty kolejowe i drogi oraz 
ludność uciekającą przed na
jeźdźcą. Niemieckie oddziały 
wojskowe i policyjne już od 
pierwszych dni wojny dokony
wały masowych mordów na 
jeńcach i ludności cywilnej.

Naród polski zawsze ofiarnie 
bron iłsw ych granic. Nie inaczej 
było i wtedy, siedemdziesiąt lat 
temu, m im oże najeźdźca posia
dał w ie lokrotnie większą prze
wagę w ludziach i uzbrojeniu. 
Atakujące Polskę „niem ieckie 
s iły  zbrojne liczyły 5 dyw izji, 
w tym 11 dyw izji pancernych 
i zmotoryzowanych; 2 flo ty  po
wietrzne i zgrupowania flo ty  
morskiej, łącznie ok. 1,85 min 
żołnierzy, ok. 10 tys. dział, 2800 
czołgów i ok. 2 tys. samolotów. 
Polska przeciwstawiła najeźdź
cy 39 dywizji piechoty, 11 bry
gad kawalerii, 2 brygady moto- 
rowopancerne i mniejsze od
działy, zorganizowane w 7 armii 
i tzw. samodzielne grupy ope

racyjne, o łącznej liczbie nie 
przekraczającej 1 min żołn ie
rzy, i ok. 400 sam olotów ” (wyd. 
MON, Warszawa 1975, str. X). 
Nic dziwnego, że wojna ta 
pochłonęła szczególnie dużo 
o fiar spośród najlepszych sy
nów naszej O jczyzny. Polacy 
przelewali krew i kładli swe 
życie na w ielu polach bitew
nych, w walkach partyzan
ckich, w obozach masowej za
głady, w egzekucjach u licz
nych i pacyfikacjach w ojsko
wych.

W czasie działań wojennych 
na wszystkich frontach II w o j
ny światowej poległo 644 tys. 
żołn ierzy i osób cyw ilnych, 
natomiast w wyniku eksterm i
nacyjnej p o lityk i okupanta 
zam ordowano 5 min 384 tys. lu
dzi.

Przypom nijm y pierwsze star
cie II w o jny światowej, a więc 
bohaterstwo polskich żołn ie
rzy, pod dowództwem majora 
Henryka Sucharskiego na We

sterplatte. 1 września 1939 r.,
o godz. 4.45 z niem ieckiego 
krążownika Schlezwig-Holstein 
padły na polską placówkę pier
wsze strzały artyleryjskie, rów
nocześnie rozpoczęła działanie 
piechota morska z pancernika 
oraz wojska lądowe, które 
podeszły od strony Gdańska.

Polacy, a była ich garstka, bro
nili się bohatersko 7 dni. Skapi
tu low ali dopiero po wyczerpa
niu am unicji i środków opatrun
kowych.

Potem była Mława, Bory 
Tucholskie, Mokra, Pszczyna, 
Węgierska Górka, Jordanów, 
P iotrków Trybunalski, Toma
szów Mazowiecki, walki pod 
Iłżą, nad Bzurą, pod Kutnem, 
Warszawa, półwysep Hel, Kępa 
Oksywska, Brześć nad Bugiem, 
Modlin, Lwów, Kock i wiele, 
w iele innych. Bitwą pod Koc
kiem zakończyły się działania 
wojenne podczas polskiej w o j
ny obronnej w 1939 r. Rozpo
częła się okupacja niemiecka 
trwająca blisko 6 lat.

Podczas całej kampanii, jak 
zawsze w ciągu w ieków naszej 
historii, żołnierz polski dał w ie
lokrotn ie  dowody, że potrafi 
walczyć z honorem i nie cofa 
się przed największą nawet 
ofiarą — ofiarą życia — dla ra
towania Ojczyzny.

D zisiaj niech zapłoną znicze w miejscach przesiąkniętych  
krwią za św iętą sprawę, za Polskę. Niech w szyscy, choć na 
chwilę, zatrzym ają się, by wspom nieć ofiarę naszych Braci 
i Sióstr. P rośm y Boga o trwały pokój na całym świecie.



Uroczystość Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny

W dniu 8 września obchodzimy 
uroczystość Narodzenia Maryi — 
Matki Syna Bożego. Święto Narodze
nia Maryi jest drogie naszemu sercu, 
bo to przecież święto Matki Chrystu
sa i Matki życia.

Matka Syna Bożego jest uwieńcze
niem żyjących pokoleń dawnych 
wieków oraz Matką nowych pokoleń, 
ową wieżą królewskiego pokolenia 
Dawida. Jako Matka Syna Bożego 
stoi Maryja na straży życia wszyst
kich ludzi na ziemi, podobnie jak sta
ła się przy żłobku Jezusa na straży 
Jego życia.

Święcimy więc narodzenie Matki, 
która zawsze zwycięża, gdy rodzi się 
konflikt między życiem a śmiercią. 
Matki, która nie dała się zwyciężyć 
pod krzyżem.

Uroczystość Narodzenia Najświęt
szej Panny jest wołaniem o posza
nowanie życia dla wszystkich naro
dów i wszystkich czasów, jest woła
niem o pokój dla całej rodziny ludz
kiej, jest dziękczynieniem dla Stwór
cy za spełnienie obietnicy mesjań
skiej. Przez Maryję otrzymaliśmy 
Zbawiciela. Maryja kształtuje nasze 
życie swoim przykładem, budzi 
w nas i podtrzymuje ducha Boże
go.

Żyjemy w czasach niezwykłych. 
Każdy niemal dzień przynosi coś 
nowego i wielkiego. Nie możemy 
stać obojętnie i biernie, musimy w ło
żyć trud i wysiłek w to, by nasze życie 
było życiem rozumnym, uświęcają
cym i zbliżającym nas do Boga. Mu
simy działać w zjednoczeniu z Bo
giem.

Niech uroczystość Narodzenia 
Bożej Rodzicielki przypomni nam
o konieczności narodzenia się do 
nowego życia.

W 120. rocznicę powstania Unii Utrechckiej

Deklaracja Utrechcka
W dniu 24 września 1889 roku odbyła się konferencja biskupów 

starokatolickich w Utrechcie, która doprowadziła do ukonstytuo
wania się Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolic
kich (MKBS) i powołania Unii Utrechckiej Biskupów Starokatolic
kich oraz do przyjęcia trzech dokumentów: Deklaracji Utrechckiej, 
Umowy Biskupów Starokatolickich i Regulaminu MKBS (dwa 
ostatnie dokumenty były zmieniane dwukrotnie: 1952, 1974, a 
następnie nowelizowane: 1983,1991,1994).

Od 1 stycznia 2001 r. Statut 
Biskupów Starokatolickich Zjed
noczonych w Unii U trechckiej 
zastępuje Umowę B iskupów  
S ta roka to lick ich  Z jednoczo
nych w Unii U trechckiej oraz 
Regulamin Międzynarodowej Kon
ferencji B iskupów Starokato
lick ich  Unii U trechckiej. A więc 
obecnie obowiązują trzy pod
stawowe dokum enty Unii Ut
rechckiej: Deklaracja U trechc
ka z 23 września 1889 r., Statut 
i Regulamin.

Deklaracja Utrechcka to pod
stawowy dokum ent starokato li
ków, w którym  wspólnota Unii 
Utrechckiej, utworzona po I 
Soborze Watykańskim (1870), 
wyznaje tę wiarę katolicką, 
która została wyrażona w Koś
ciele na W schodzie i na Zacho
dzie przez siedem pierwszych 
soborów powszechnych. W tym 
dokum encie nie są ustana
wiane żadne nowe zasady 
wiary, porusza on jedynie te 
problemy, które mogą zagrażać 
wspólnocie Kościołów staro
katolickich.

W pkt 1 została zawarta pro
klamacja, aby trwać przy zasa
dzie św. W incentego z Lerynu 
(Trzym am y się tego, co wszę
dzie, co zawsze, co przez 
wszystkich było wyznawane, to 
jes t bowiem prawdziw ie i rze
czywiście kato lickie) i przy 
„powszechnie uznanych dogma
tycznych orzeczeniach Sobo
rów ekum enicznych niepodzie- 
lonego Kościoła pierwszego 
tysiąclecia” .

Bp Franciszek Hodur (1866-1953)
W dniu 29 września 1907 r. w Utrech
cie elekt Franciszek Hodur przyjął 
sakrę biskupią z rąk starokatolickie
go Arcybiskupa Utrechtu Gerarda Gula

W punktach 2-4 biskupi od
rzucają watykańskie dekrety 
z 18 lipca 1870 r. o nieomylności 
i uniwersalnej jurysdykcji papie
ża, „gdyż stoją one w sprze
czności z wiarą starego Koś
cio ła i burzą starokościelny 
ustró j” , aczkolw iek nie przesz
kadza im to w uznawaniu h isto
rycznego prymatu biskupa Rzy
mu (prim us inter pares), tak jak 
uznawano to na kilku Soborach 
ekum enicznych i tak czynili to 
O jcow ie starego Kościoła za 
zgodą całego Kościoła p ier
wszego tysiąclecia. Odrzucają 
też, jako nie mającą uzasadnie
nia w Piśmie Świętym i T radycji 
pierwszych stuleci, deklarację

cd. na str. 4



Piusa IX z 1854 r. o N iepokala
nym Poczęciu Maryi. Jeśli zaś 
chodzi o inne dekrety dogm a
tyczne wydane w ostatnich  
latach przez biskupa rzym 
skiego, jak  bulla Unigenitus, 
Auctorem  fidei, Syllabus z 
1864 r. itd., to biskupi odrzucają 
je o tyle, o ile są one sprzeczne z 
nauką starego Kościoła. Nie 
uznają po prostu ich m iaro
dajności. W punkcie 5 biskupi 
oświadczają, że nie uznają 
„orzeczeń Soboru Trydenckie
go dotyczących dyscypliny, a 
orzeczenia dogmatyczne uzna- 
ją o ty le , o ile zgodnesąz  nauką 
starego Kościoła” ,. Kolejny, 6 
punkt, pośw ięcony jest Eucha
rystii św. W Deklaracji czytamy: 
„Zważywszy fakt, że Eucharystia 
św. w Kościele katolickim , od 
dawna stanowi prawdziwy ośro
dek służby Bożej, uważamy za 
swój obowiązek oświadczyć 
również, że zachowujemy wiernie 
w nienaruszonej form ie starą ka
to licką wiarę w Najświętszy 
Sakrament Ołtarza wierząc, że 
pod postaciami chleba i wina 
przyjm ujem y Ciało i Krew na
szego Pana, Jezusa Chrystusa. 
Sprawowanie Eucharystii w 
Kościele nie jest ciągłym pow
tarzaniem czy odnawianiem 
ofiary pojednania i jest dokonu
jącym się tu na ziemi realnym 
uobecnieniem tej jedynej O fia
ry Chrystusa poniesionej dla 
zbawienia odkupionej ludzkoś
ci, która według (Hebr. 9,11-12) 
składana jest nieustannie przez 
Chrystusa w niebie, gdzie sam 
Chrystus wstawia się za nami 
przed obliczem Boga (Hebr. 9, 
24). Mając taki charakter w 
odniesieniu do O fiary C hry
stusa, Eucharystia jest zara
zem świętą Ucztą O fiarną pod
czas której w ierni przyjmując 
Ciało i Krew Pana nawiązują 
łączność ze sobą (Kor. 10, 
17)” .

W punkcie 7 biskupi dają 
wyraz nadziei na ponowne 
zjednoczenie Kościołów chrze

ścijańskich. „Mamy nadzieję — 
czytam y w Deklaracji — że 
dzięki wysiłkom  teologów  i w 
oparciu o wiarę niepodzielo- 
nego Kościoła uda się osiągnąć 
porozum ienie w sprawie różnic 
powstałych od czasów rozła
mów koście lnych” . Toteż bi
skupi wzywają podległych ich 
kierownictwu duchownych, „aby 
w głoszeniu Słowa i nauczaniu 
w pierwszym rzędzie podkreś
lali istotne prawdy w iary chrze
ścijańskiej, wyznawane wspól
nie przez rozdzielone kościel
nie wyznania” . Duchowni sta
rokato liccy przy omawianiu 
istniejących jeszcze sprzecz
ności mają starannie unikać 
wszelkiego naruszania zasad 
prawdy i m iłości, a członków 
wspólnot, za pom ocą słowa i 
przykładu, mają tak pouczać, 
„aby wobec inaczej wierzących 
zachowywali się zgodnie z 
duchem Jezusa Chrystusa, któ
ry jest Zbawicielem  nas wszyst
kich” .

Wreszcie w punkcie 8 i ostat
nim, biskupi wyrażają przeko
nanie, że „przez wierne zacho
wywanie nauki Jezusa Chrystu
sa, odrzucając różne błędy 
spowodowane winą ludzi, wszel
kie nadużycia kościelne i dą
żenia hierarchiczne — najsku
teczniej przeciwdziałają niewie
rze i obojętności relig ijnej, 
które są najgorszym złem na
szej epoki” .

Na podstawie tej deklaracji 
trudno jest zrekonstruować teo
logię, która m ogłaby stanowić 
bazę dla porozumień z 24 
września 1889 r., w przeciw ień
stwie do tego, czego oczekuje 
się od tekstów podstawowych 
— ma ona charakter doku
mentu historycznego, który ra
czej rozwiązywał ówczesne pro
blemy, niż wyznaczał kierunki 
rozwoju starokatolicyzmu.

Na biskupów Unii U trech- 
ckiej nałożony został obowiązek 
zachowania katolickości Koś
cio ła i ponoszenia odpow ie

dzialności za wspólnotę Koś
cio ła narodowego — wobec 
M iędzynarodowej Konferencji 
B iskupów Starokatolickich. Do 
MKBS Unii U trechckiej należą 
biskupi, którzy wraz ze swymi 
Kościołam i w apostolskiej suk
cesji zachowują: katolickość 
urzędu, nauki, kultu i znajdu
ją się we wspólnocie kościel
nej z innym i Kościołam i Unii 
U trechckiej (ponieważ n iektó
re Kościoły Unii U trechckiej 
udzielają kobietom święceń ka
płańskich, od 1997 r. nie jest 
to pełna wspólnota kościel
na).

Utrzymywana jedność i wspól
nota Unii U trechckiej nie przyj
muje postaci jakiegoś superbi- 
skupstwa o rozmiarach ponad
regionalnych, uniwersalnych, 
lecz stanowi wspólnotę lokal
nych Kościołów biskupio-sy- 
nodalnych. Z tej perspektywy 
należy widzieć relacje między 
niezależnością starokato lickie
go Kościoła krajowego a zo
bowiązaniami tych Kościołów, 
wynikających ze wspólnoty.

Unia Utrechcka jest w spólno
tą prawną — nie ma kompeten
cji ju rysdykcyjnych — lecz 
jest wspólnotą samodzielnych, 
krajowych Kościołów  staroka
to lick ich , przyjm ujących te 
same podstawy wiary, porząd
ku ustrojowego i litu rg iczne
go.

Deklarację Utrechcką przyj
mują Kościoły starokato lic
kie, które reprezentują trzy 
główne nurty Kościołów  zjed
noczonych w Unii U trech
ckiej.

Bp Franciszek Hodur — 
organizator Polskiego Narodo
wego Kościoła Katolickiego 
(PNKK) w USA, Kanadzie i Pol
sce (zwanego od r. 1951 Koś
ciołem Polskokatolickim ), przy
ją ł w dniu 29 września 1907 r. 
w U trechcie sakrę biskupią 
z rąk starokato lickiego A rcy- 
bpa Utrechtu Gerarda Gula.



Uwielbienie K rzyża Chrystusowego jako godła Odkupienia Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Podwyższenie Krzyża Św.
cd. ze str. 1

W czasach późniejszych pamiątkę 
odnalezienia drzewa krzyżowego 
(według obowiązującego w Polsce 
kalendarza liturgicznego) zaczęto 
obchodzić 4 maja, datę zaś wrześ
niową poświęcono wyłącznie pamię
ci odzyskania Krzyża z rąk Persów. 
Jednak „przez ustanowienie (tej) 
uroczystości — jaksłuszniezauważa 
liturgista Pius Parsch — Kościół nie 
zamierzał wcale potwierdzić auten
tyczności relikwii Krzyża świętego, 
ani faktu ich odnalezienia. Inaczej 
natomiast ma się rzecz z ideą świętą, 
którą Kościół podejmuje z całą 
miłością i zapałem: treścią bowiem 
uroczystości jest uwielbienie Krzyża 
jako godła Odkupienia.

W początkach chrześcijaństwa 
Krzyż, na którym dokonał swojego 
żywota Zbawiciel, nie doznał należ
nej mu czci. Bowiem „ten krzyż, który 
dzisiaj błyszczy na koronach królew
skich i na wieżach wspaniałych 
katedr; ten krzyż, przed którym zgina 
się wszelkie chrześcijańskie kolano i 
którego święte znamię położono na 
czole naszym w sakramencie odro
dzenia; ten krzyż, najwyższa nagroda 
walecznych, znak zaszczytny i bło
gosławiony — znikł po tragedii kalwa- 
ryjskiej na trzy stulecia. Faryzeusze 
(bowiem) pośpieszyli się sprzątnąć 
go z powierzchni ziemi, i wrzucili go 
wraz z krzyżami obu złoczyńców, 
gwoździami, koroną cierniową i 
napisem Piłata do głębokiego dołu, 
zasypując go ziemią i gruzami” (S.M. 
Renata: Vivere cum Ecclesia — Kra
ków 1958, tom II, str. 208).

W niespełna czterdzieści lat później 
spadła na Jerozolimę straszliwa kara 
za zbrodnię bogobójstwa. Święte 
miasto zostało zburzone i spalone, 
jego mieszkańcy zaś pomordowani 
lub uprowadzeni w niewolę. Wspa
niała świątynia jerozolimska — zrów
nana została z ziemią. W miejscu, 
gdzie stał krzyż, Rzymianie postawili 
marmurowy posąg Wenery, a na 
grobie Chrystusa świątynię Jowisza. 
Zbeszcześciwszy te święte miejsca 
mimowolnie oznaczyli je, ułatwiając 
ich późniejsze odnalezienie. Nastą
piło to za czasów Konstantyna Wiel
kiego, który przywrócił chrześcijań
stwu swobody religijne.

Opatrzność Boża wybrała do tego 
dzieła matkę Konstantyna Wielkiego, 
pobożną cesarzową Helenę. Pouczo
na we śnie udała się do Jerozo
limy, a usunąwszy z Golgoty pozo

stałości pogaństwa, poleciła szukać 
Krzyża Jezusowego. Kopiąc głę
boko, robotnicy odkryli trzy krzyże 
wraz z rekwizytami męki. Lecz tab
lica namiestnika Piłata nie była 
przytwierdzona do żadnego z nich, 
co utrudniało odróżnienie Krzyża 
Zbawiciela od krzyżów złoczyńców. 
Wówczas biskup jerozolimski Maka- 
riusz zarządził modły o cudowny 
znak z nieba. Po ich zakończeniu 
przyniesiono ciężko chorą kobietę i 
położono ją kolejno na trzech odkry
tych krzyżach. Jednak dotknięcie 
dwóch pierwszych nie przyniosło jej 
ulgi. Dopiero zetknięcie z trzecim 
krzyżem natychmiast przywróciło jej 
zdrowie. Uznano to za niezaprze
czalny dowód na to, że na tym Krzyżu 
dokonał żywota Syn Boży, Jezus 
Chrystus. Miało to miejsce 14 wrześ
nia 320 r.

Po tym wydarzeniu cesarz Kon
stantyn Wielki wydał zarządzenie, 
wedle którego krzyż nie miał już 
odtąd być dla nikogo używany jako 
narzędzie kaźni. Od tej chwili to, co 
uchodziło dotychczas za haniebne, 
poczęło być uznawane za zaszczyt
ne. 14 września, po piętnastu latach, 
tj. w 335 r., odbyło się uroczyste 
poświęcenie bazyliki Grobu Chry
stusowego. Helena umieściła w niej 
drzewo Krzyża Chrystusowego, opra
wione we wspaniałym relikwiarzu.

Dopełnieniem majowej uroczystoś
ci Znalezienia Krzyża Chrystuso
wego, jest wrześniowe święto Pod
wyższenia Świętego Krzyża. Jego 
geneza jest następująca: Pod koniec 
panowania cesarza wschodniego 
Fokasa, w r. 614 król Persów Choz- 
roas zdobył Jerozolimę. Wymordo
wał wielu wyznawców Chrystusa, a 
drzewo krzyża wraz z pozostałymi 
łupami wojennymi w yw iózłdo Persji. 
Przez 16 lat Krzyż Zbawiciela pozo
stawał w rękach pogan. Dopiero 
cesarz Herakliusz, zarządziwszy pu
bliczne modły i posty zwyciężył 
Chozroasa, odzyskał Krzyż — znak 
Zbawienia, i „odwiózł” Krzyż w trium 
fie do Jerozolimy. Przyodziawszy się 
w drogocenny strój wschodniego 
cesarza, zdobiony złotem i klejno
tami, Herakliusz poczuł się nagle 
zatrzymany jakąś nadziemską siłą i 
mimo wysiłków nie mógł przekro
czyć progu bramy wiodącej na Kal
warię. Zrzuciwszy natychmiast ce
sarskie ozdoby, okryty prostym 
żołnierskim płaszczem, boso odbył 
dalszą drogę i złożył Drzewo Zba
wienia na tym samym miejscu, skąd 
przez Chozroasa uwiezione zostało.

„Polacy osiedleni 
w Stanach są 
klejnotem Kościoła 
Starokatolickiego”

Jak już wspomnieliśmy w po
przednim numerze Rodziny (przyp. 
Red.)., pod koniec lipca 1920 r. 
przybył do Polski bp F. Hodur w to 
warzystwie ks. L. Grochowskiego, 
w celu osobistego zbadania możli
wości pracy PNKK w Starym Kraju.

Wizytą tą zainteresowało się wcze
śniej Poselstwo Polskie w Bernie, 
które po zebraniu informacji od bpa 
E. Herzoga i ks. prof. Jakoba Kunza 
w dniu 1 czerwca 1920 r. sporządziło 
obszerny raport dla MSZ w Warsza
wie, przekazany z kolei przezto M ini
sterstwo do wiadomości Minister
stwa WRiOP. Zainteresowanie wy
mienionego Poselstwa wiązało się 
ze stwierdzeniem faktu, że wśród 
reemigrantów polskich powracają
cych przez Szwajcarię do Polski 
„znajduje się znaczna liczba osied
leńców z obfitującej w starokatoli
ków Pensylwanii” . W raporcie czy
tamy: „Uznając, że polscy starokato- 
licy wracający do kraju powołani są 
do oddziaływania na pobratymczych 
im mariawitów, biskup starokatoli
ków polskich, ks. Hodur, ze Scran- 
ton, Pensylwania, przybył parę ty
godni temu do Europy i bawi obecnie 
w Londynie. Ma on podobno zamiar 
wyjechania do Polski. Tymczasem 
wysłał on tam ks. Krupskiego, któ
ry (...) znajduje się już w kraju. 
Ostatecznym celem podróży tych 
dwóch duchownych jest zreformo
wanie i ożywienie Kościoła Maria
wickiego, który od czasów wojny 
podupadł. Zamierzona jest szeroka 
propaganda starokatolicka” .

Autor tego elaboratu jednocześ
nie zauważył, że według opinii bpa 
E. Herzoga, „bp F. Hodur jest wytrwa
łym, doświadczonym kapłanem i przy
bywa do Europyzszerokim i planami, 
z których wszyscy starokatolicy 
radować się powinni” . Zdaniem bpa
E. Herzoga, Polacy osiedleni w Sta
nach są „klejnotem Kościoła Staro
katolickiego”. „Istnienie w kraju 
mariawitów wskazuje, że jest to grunt 
podatny do siewu, zaś ziarnem będą

cd. na str. 6



reemigranci, ludzie rozwinięci i za
sobni. Należy jednak (...) zreformo
wać kler mariawicki (...) i wraz z nim 
rozpocząć poważną w Polsce reli
gijną reformę” .

Poselstwo Polskie w Bernie zwró
ciło uwagę w swym raporcie z jednej 
strony na stosunki starokatolików 
znajdujących się poza granicami 
Polski z mariawitami, z drugiej zaś na 
stosunki mariawitów z Rosjanami 
i zauważyło, że byłoby pożądane 
stwierdzić, „czy istnieje jakiś kontakt 
między mariawitami, ks. Krupskim 
a duchowieństwem prawosławnym 
w prowincjach wschodnich, zwła
szcza na Wołyniu” .

Ustosunkowując się do omawia
nego raportu, Ministerstwo WRiOP 
w swym piśmie z dnia 10 września 
1920 r. m.in. oznajmiło, że działal
ność ks. B. Krupskiego ograniczała 
się do terenu Małopolski, gdzie 
w ogóle nie było mariawitów, a pra
wosławnych znajdowała się znikoma 
liczba. Wobec tego, jeśli istniał jakiś 
kontakt między nimi, „to nici tego 
kontaktu były tak wiotkie, że nie 
zwróciły uwagi władz policyjnych” .

Zdumiewające jest w tym przed
miocie zaniepokojenie MSZ, które — 
mimo otrzymania szczegółowego 
wyjaśnienia Ministerstwa WRiOP — 
pośpiesznie, bo już 20 września 
1920 r., przesłało Ministerstwu 
WRiOP dalsze informacje o bpie
F. Hodurze, otrzymane — jak za
pewniano— z „miarodajnego źródła” . 
W danym przypadku owym miaro
dajnym źródłem miał być fragment 
kazania bpa Leona Wałęgi. Przy tej 
sposobności MSZ oświadczyło, że 
„propaganda na rzecz »Polsko-Na- 
rodowego Katolickiego Kościoła« 
nie leży bynajmniej w interesie 
Państwa Polskiego” . Toteż, zdaniem 
MSZ, „na działalność biskupa Hodu- 
ra i jego pomocników w Polsce” 
winna być zwrócona baczna uwaga 
„władz zarówno rządowych, jak 
i kościelnych” .

Przedstawione stanowisko MSZ 
nie było bliżej znane ani bpowi F. Ho- 
durowi, ani innym duchownym roz
poczynającym pracę misyjną PNKK 
w Polsce.

Po kilkutygodniowym pobycie 
w Polsce, bp F. Hodur powrócił 
do Ameryki, gdzie optymistycznie 
oświadczył: „Krótki mój pobyt w Pol
sce utwierdził mnie w przekonaniu, 
że w Ojczyźnie zamorskiej powstanie 
wcześniej czy później Polski Naro
dowy Kościół (...). Ale musimy się 
przygotować do misji, do pracy i wal
ki o Chrystusowy Kościół, musimy 
czekać na wezwanie z Polski, gotowi 
każdego czasu (...) do czynu. A nade 
wszystko musimy świecić przykła
dem pięknego chrześcijańskiego 
życia (...)” .

(cdn.)

Z  historii szczecińskiej świątyni

885-lecie kościoła pw. św.
Niewielki kościółek położony nieopodal zamku książąt pomorskich 

w ,Szc?ecinie należy niewątpliwie do najstarszych i najpiękniejszych 
obiektów sakralnych na Pomorzu Zachodnim i w mieście.

Jest to gotycki kośc ió ł salowy 
znajdujący się na Europejskim 
Szlaku Gotyku Ceglanego. Jako 
jeden z nie licznych w Polsce — 
zaliczany do zabytków klasy „0 ” .

Pierwszy kośció ł chrześcijański, 
posadow iony na jego miejscu, 
zbudowano w okresie 1-szej, pó ł
rocznej m isji chrystian izacyjnej na 
Pomorzu w 1124 r., która objęła 
także Szczecin. W czasie tej misji, 
prowadzonej przez biskupa Otto 
z Bambergu (zwanego często apo
stołem  Pomorza), na dużym placu, 
zwanym in area spaciosa, na wzgó
rzu położonym  na północ od 
grodu, zbudowano drewnianą świą
tyn ię  pod wezwaniem św. A posto
łów  Piotra i Pawła. Powstała ona na 
m iejscu kąciny słow iańskiej z po
sągiem Trygława i św iętym i dęba
mi. Po licznych przebudowach 
i burzliw ych dziejach od 1946 r. 
służy chrześcijanom  wyznania pol- 
skokatolickiego.

Blisko 60 lat po jego w ybudow a
niu, w 1189 r., zbro jny napad duń
skich Norm anów na Szczecin 
spowodował, że kościół, jak i gród, 
zostały częściowo spalone.

Trzy lata przed tym napadem, 
około  1186 r. Beringer, możny 
rycerz z Brambergu, od pewne
go czasu m ieszkający w Szczeci
nie, u fundow ał m iastu nowy koś
c ió ł — św. Jakuba Apostoła, k tóry 
w 1191 r. oddano na posługi du
chowe napływowym  Niemcom. Do 
dzisiaj służy w iernym  (obecnie 
jako katedra dla chrześcijan w y
znania rzym skokatolickiego).

Kościół pw. św. Piotra i Pawła 
zaczęto rekonstruować 35 lat po 
zniszczeniach dokonanych pod
czas duńskiego najazdu. O dbu
dowę kościo ła (z cegły) zakoń
czono po 14-tu latach w 1237 r.
W tym samym wieku przy kościele 
ustanow iono kapitu łę z 12 kanoni
kami oraz poszerzono te rytorium  
parafii o pobliskie  m iejscowoś
ci, dzisiaj stanowiące dzielnice 
Szczecina: Grabów, Dolne G olęci- 
no i Niemierzyn. W 1277 r. zakoń
czono budowę kościo ła pw. św. Ja
kuba, do którego została przenie
siona kapitu ła z kanonikam i.

U rokow i kośció łka na podzam
czu ulegali książęta pom orscy i hoj
nie go wspomagali. M.in. księżna 
Elżbieta, córka Kazimierza W iel
kiego i żona księcia w ołogow - 
skiego, Bogusława V, będąc z w izy-

Szczecin. Kościół pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła

tą na dworze Barnima III w Szcze
c in ie  ofiarowała na potrzeby Koś
c io ła  złotą bransoletę.

W 1425 r. rozpoczęto budowę 
nowego korpusu św iątyni w duchu 
pom orskiej szkoły a rch itektu ry  go
tyck ie j Heinricha Brunsberga. Na 
ścianach zewnętrznych umieszczo
no maszkarony, odzw ierciedlające 
twarze autentycznych mieszkań
ców średniow iecznego Szczecina. 
W 1460 r. kośció ł przedłużono ku 
zachodowi o jedno przęsło, zna
cznie szersze od pozostałych i za
kończone wieżą. W ostatnim  roku 
XV w ieku powołano fundację w ce
lu tryp tyku  z rzeźbami Najśw ięt
szej Maryi Panny i apostołów, 
patronów  kościoła. T ryp tyk prze
kazano kościo łow i i konsekrowano 
pod koniec czerwca w 1506 r.

W dobie Reformacji Pomorze 
Zachodnie przyjm uje luteranizm, 
św iątynia w 1534 r. staje się zborem 
protestanckim . Zmiana konfesji 
adm in istratora nie przeszkadza 
w rozwoju św iątyni. W 1566 r. 
kosztem 320 flo renów  w złocie, 
wybudowano nową wieżę koście l
ną oraz sklepienie wnętrza św ią
tyn i. W 1602 r. kośc ió ł zw ieńczono 
istniejącą obecnie sygnaturką. Ko
lejne odnow ienie wnętrz wraz z ich 
m odernizacją i zdobieniem  nastą
piło w 1623 r.

Okres w ojny trzydziestoletn ie j 
m iędzy Brandenburgią i Szwecją,



Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie
jak wszędzie na obszarach ów
czesnego Księstwa Pomorskiego, 
przyn iós ł kościo łow i zniszcze
nie. Św iątynia została zamieniona 
w obiekt wojskowy, mury wzm oc
niono i zaopatrzono w otw ory- 
-strzelnice, obok wzniesiono ba
rykady, zbudowano system okopów 
i rowów łączących go z zamkiem 
książęcym. W czasie oblegania 
Szczecina w 1677 r. przez Szwe
dów, kośció ł został poważnie 
uszkodzony.

Po wojnie, w 1683 r., kolejną 
odbudowę kościo ła pow ierzono 
znanemu wówczas budowniczemu 
Johanusow i Datirsov z Ulm. T rw a
ła trzy lata, do 1689 r. Św iątynia 
została odbudowana jako kośció ł 
salowy, bez sklepień i filarów  
dzielących go na nawy. Pięć lat 
potem dobudowano dzwonnicę, w 
której powieszono specjaln ie odla
ne dzwony. Przełom XVU/XVl 11 w. 
jest dla kościoła szczególny.

W 1702 r. opracowano i zbudo
wano według pro jektów  arch. A r
nolda Kamerlinga specjalne drew
niane podsklepienie dla umiesz
czenia na nim plafonu, k tóry 
zaczęto przygotow yw ać w 1699 r. 
Zam ontowano go w 1703 r. Jest to 
szczególne dzieło, jedne z dwóch 
w Europie, jakie się zachowały do 
tej pory.

Plafon, zaprojektowany i w y
konany w ciągu trzech lat przez 
w ybitnego malarza niem ieckiego 
Philippa Ernsta Eichnera, jest 
m alowidłem na drewnie o w y
m iarach 27 x 4 m. Składa się 
z trzech scen b ib lijnych , roz
dzie lonych napisem „Sanctus” 
pokazanych w kole jności od 
chóru do prezbiterium.

Rok 1759 i kolejna wojna, tym 
razem siedm io letn ia i kolejne 
wojenne losy św iątyni, która 
zostaje zamieniona na lazaret. 
Dla kultu re lig ijnego przyw ró
cona zostaje dop iero  po czte
rech latach.

Wiek XIX i XX niosą św iątyni 
gruntow ną przebudowę i mo
dernizację. W latach 1817-1818 
wnętrze zostaje przebudowane 
w modnym wówczas stylu neo
gotyckim .

W 1901 przystąpiono do 
przebudowy zachodniej części 
kościo ła  z myślą o jej regoty- 
zacji. W latach 1924-1930 doko
nano konserwacji p lafonu i tryp 

tyku oraz innych średniow iecz
nych obiektów  wnętrza kościo 
ła , za ło ż o n o  też in s ta la c ję  
elektryczną.

Trzecia z kolei w ie lo le tn ia  woj na, 
jaka przetoczyła się przez Szcze
cin — II wojna światowa (1939
-1945) oszczędza tym razem św ią
tynię. W 1944 r. lo tn ic tw o alianckie 
bom barduje port i miasto. W zna
cznym stopniu u legajązniszczeniu 
zamek i kośció ł pw. św. Jakuba. 
Kośció ł pw. św. Piotra i Pawła nie 
doznaje natom iast w ielkich strat, 
ucierp ia ło  ty lko  poszycie dachu. 
W stan ie  nienaruszonym  przetrwał 
wojnę cenny XVII-w ieczny, drew
niany plafon. Natomiast, najw ięk
szą stratę niesie kradzież. Z koś
cioła, już po wojnie, skradziono 
cenny XV-w ieczny tryp tyk, któ
rego, niestety, nie odnalezio
no.

W 1946 r. rząd polski i adm in i
stracja Szczecina przekazują koś
c ió ł pod zarząd i użytkowanie Koś
cio łow i Polskokato lickiem u. I ta 
kole jna zm iana konfesji adm in i
stratora kościo ła nie wpływa nega
tyw nie  na tę niecodzienną budowlę 
sakralną. Nowy gospodarz, tak jak 
poprzednicy, docenia wartość za
bytkową obiektu.

W latach 1961 -1963, dzięki wspar
ciu finansowym  władz w ojewódz
kich i miasta, przeprowadzona zo
staje renowacja i konserwacja 
wnętrza kościo ła  oraz częściowa

naprawa dachu. W tym  czasie pod
jęto decyzję o usunięciu z kościoła 
wszelkich barokowych fresków 
ściennych.

Dwadzieścia lat później, za zgo
dą konserwatora zabytków, od 
strony północnej kościo ła posta
w iono przybudówkę, przeznaczo
ną na pomieszczenia adm in istra
cyjne parafii i pokoje gościnne. 
Sześć lat później dach pokryto  
nową dachówką, odnow iono wnę
trze kościo ła  oraz zachodni portal. 
W 1995 r. przeprowadzono rem ont 
skarbówki i p ły t epita fia lnych, 
rozet i zw orn ików  z XVII w. oraz 
dokonano kompleksowej konser
wacji p lafonu, przy którym  praco
wały trzy ekipy konserwatorskie: 
ze Szczecina, Torunia  i z Kielc.

Konserwację p lafonu i innych 
zabytkowych detali w kościele, 
w prawie 80% sfinansowała Fun
dacja Polsko-N iem iecka, resztę — 
wojewódzki konserwator zabyt
ków. Następnego roku zabiegom 
konserwatorskim  poddane zostały 
maszkarony.

W 2006 r., dzięki MSWiA, z Pań
stwowego Funduszu Kościelnego 
i funduszy m iejskiego konserwa
tora zabytków poddano pracom 
konserwatorskim  14 p łyt nagrob
nych z XV i XVI wieku.

W tym roku, z funduszy parafia l
nych odnow iono drewniany su fit i 
żebra pochodzącezXVI I w. oraz podda
no konserwacji detale ceglane.

Opr. Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Obiekty gotyku sakralnego w Szczecinie (mapa)

V*oa



Z  życia Kościoła

Uroczystość w Parafii Świętych Apostołów Piotra 
w Szczecinie -  26 lipca 2009 r.

W niedzielę, 26 lipca 2009 r., w szczecińskiej parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się podniosła 
uroczystość poświęcenia świątyni. Było to ukoronowaniem wieloletniej troski i pracy proboszcza parafii ks. infułata 
Stanisława Bosego — Administratora Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP. Ta zabytkowa świą
tynia, która bardzo ucierpiała w czasie działań wojennych, w latach 1944--1945, dzięki zapobiegliwości i nieustannemu 
pukaniu do serc ludzi dobrej woli i do drzwi różnych urzędów miejskich i konserwatorskich przez ks. proboszcza 
Stanisława Bosego oraz wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej, mogła odzyskać swoją dawną architektoniczną świet
ność. Udało się przeprowadzić renowację i odtworzyć niektóre zabytkowe detale, co nadało piękno temu prastaremu 
zabytkowi stanowiącemu Dom Boży, istniejącemu od 1124 r. Dokładną historię tej świątyni obchodzącej 885-lecie 
zamieszczamy na str. 6-7 „Rodziny”.

i Pawła
W iktora W ysoczańskiego i przyby
łych gości, po zajęciu m iejsc w prez
biterium , pow ita ł ks. inf. S. Bosy — 
adm in istrator diecezji w rocławskiej, 
prosząc o dokonanie poświęcenia 
odrestaurowanej św iątyni i o prze
wodniczenie Mszy Św. Przedstawi
c ie lki Rady Parafialnej, pani prof. 
Halina Starczewska i pani Helena 
Karczewska, pow ita ły Księdza B i
skupa Zw ierzchnika Kościoła C h le 
bem i solą, wręczając p iękny bukiet 
czerwonych róż. Pani prof. Halina 
Starczewska członkin i Rady Para
fia lnej skierowała do Księdza B isku
pa słowa: „W itamy, Waszą Eksce
lencję, w Szczecinie chlebem i solą 
i prosim y, abyś czu łs ię , Drogi Paste
rzu, wśród nas tak jak u siebie, jak

W drodze do świątyni

łecznym. Od dwóch lat ks. in fu łat 
jest prezesem Oddziału Szczeciń
skiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

Na uroczystość poświęcenia św ią
tyn i, ks. In fu ła t zaprosił J.E. Ks. Bpa 
prof. dra hab. W iktora W ysoczań
skiego oraz w ielu duchownych. 
Przybyli: ks. inf. Ryszard Dąbrow
ski — kanclerz Kurii B iskupiej, 
ks. inf. Roman Skrzypczak z Pozna
nia, ks. dziek. Henryk Dąbrowski 
z Warszawy, ks. dziek. Tadeusz 
Urban z Bydgoszczy, ks. dziek. 
Adam Bożacki ze Stargardu Szcze
cińskiego, ks. prob. Bogusław Kro- 
p ie ln ick i z Boguszowa, ks. prob. 
Adam Stelmach z Sosnowca, ks. 
prob. Rafał M ichalak z Gdańska, 
ks. adm. Ju lian Kopiński z Kotłowa, 
ks. adm. Tadeusz Krasiejko z Lesz
na Wlkp., ks. wik. P iotr M ikołajczak 
z Wrocławia.

W uroczystości w zią ł udział repre
zentant ekum enii ks. M ieczysław 
Czajko — biskup Kościoła Z ie lono
świątkowego.

Od 63. lat parafia jest pod jurys
dykcją  Kościoła Po lskokato lickie
go. Od 36. lat w parafii bardzo 
owocnie duszpasterzuje ks. inf. mgr 
Stanisław Bosy (ur. 17 lipca 1948 r.). 
Święcenia kapłańskie otrzym ał on 
z rąk bpa Juliana Pękali w dn. 
30 września 1973 r. W latach 
1973-1975 był w ikariuszem Parafii 
Po lskokato lickie j pw. Św. Aposto
łów  Piotra i Pawła w Szczecinie, 
a od 1975 r. pełni urząd proboszcza 
tej parafii. W latach 1980-2007 był 
dziekanem dekanatu szczecińsko- 
-gorzow skiego. W 1988 r. otrzym ał 
godność infułata, w 1998 r. — W ika
riusza Generalnego diecezji w ro
cławskiej. W dn. 6 maja 2004 r. Rada 
Synodalna Kościoła powołała ks. 
inf. Stanisława Bosego na urząd 
adm in istratora diecezji w rocław 
skiej.

Ks. inf. St. Bosy dał się poznać 
środow isku szczecinian, tak du
chow nym  jak i św ieckim , jako osoba

m iła i ofiarna, dbająca o sprawy 
Kościoła i społeczne, w o rgan izo
waniu różnych spotkań ekum enicz
nych i braniu udziału w życiu Koś
c io ła  i miasta. Dlatego jest bardzo 
cenionym  kapłanem w odbiorze spo-

Uroczysta litu rg ia  rozpoczęła się 
o godz. 11 procesją duchow ieństwa 
z zakrystii do kościo ła przy śpiewie 
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie....

Księdza Biskupa Zw ierzchnika 
Kościoła Po lskokato lickiego w RP

Procesjonalne wejście do kościoła Poświęcenia świątyni 
dokonał Zwierzchnik Kościoła

w domu. W itamy Cię w tej wspaniałej 
w iekowej św iątyni, która stała się 
dzisiaj szczególnym miejscem na
szego spotkania. Odrestaurowane w 
niej zabytki cieszą oko, a jednocześ
nie swoją sym boliką wprowadzają w 
najważniejsze prawdy w iary chrześ
cijańskie j. Prosim y Cię zatem, C zci
godny Biskupie, o wspólną m od
litwę, o słowa ewangelicznej zachę
ty do gorliw ego wyznawania w iary i 
jej praktycznej realizacji w codzien
nym życiu, o pasterskie b łogosła 
w ieństw o” .

cd. na str. 10

Piaf on na suficie w kościele św. Ap. Piotra i Pawła jest wybitnym dziełem malarstwa z końca XVII w.

Uroczysta Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył 
Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor Wysoczański

Wierni w czasie nabożeństwa



Po powitaniu, Biskup Zwierzchnik 
Kościoła w asyście księdzy infu
łatów Stanisława Bosego i Roma
na Skrzypczaka, dokonał poświęce
nia kościoła. Ks. Bp Zwierzchnik — 
lśniącej białością świątyni parafial
nej, ks. inf. R. Skrzypczak — 
odrestaurowanych płytepitafialnych 
fundatorów kościoła, a nową figurę 
Matki Bożej Fatimskiej poświęcił 
ks. inf. St. Bosy.

W czasie poświęcenia artystka 
opery wykonała piękną pieśń Ave 
Maria.

Rozpoczęła się Msza Św. konce
lebrowana, której przewodniczył 
Ks. Biskup W. Wysoczański w asyście 
księży infułatów i wszystkich kapła
nów przybyłych na uroczystość.

Ceremoniarzem uroczystości był 
ks. dziek. Adam Bożacki. Kazanie 
wygłosił ks. inf. Roman Skrzypczak, 
opierając je na treści czytań litu r
gicznych z Pisma Świętego na XVII 
niedzielę roku. Głównym mottem 
homilii był chleb — Dar Boży, 
i chleb — eucharystyczny dar Chry
stusa. Pokarm dający życie ziem
skie i pokarm dający życie wieczne.

Po kazaniu do ołtarza procesjo- 
nalnie zbliżyła się delegacja parafian 
składając dary ofiarne: pani Helena 
Karczewska — złoty kielich mszalny 
z pateną, pani Mirowska — kosz 
z owocami, panie Zygadlewska i Ja
skulska — kosz z siecią i rybami. 
Dary złożyła również delegacja pa
rafian z Poznania.

Liturgię Mszy Św. śpiewem pieśni 
religijnych i grą na instrumentach 
smyczkowych uświetniły panie: Ka
rolina — absolwentka studiów mu
zycznych w Oxfordzie (Anglia), 
Joanna Maksymowicz — laureatka 
I nagrody w klasie skrzypiec — za
proszona do występów na festiwalu 
w Sopocie i organistka parafial
na — Renata Zarzycka.

Po Komunii Św. ks. A. Bożacki 
odczytał kilka nadesłanych życzeń 
i gratulacji dla ks. inf. S. Bosego 
z okazji uroczystości. Wśród nich od 
ks. Mirosława Mosielskiego, probo
szcza parafii w Wałbrzychu, który 
m.in. pisał: „Przez 5 lat kieruje 
Ks. Infułat diecezją wrocławską, 
owocnie i roztropnie, z wielkim 
zaangażowaniem (...). Dlatego dzi
siaj dziękujemy Przewielebnemu 
Księdzu Biskupowi prof. dr. hab. 
W. Wysoczańskiemu, Radzie Synodal
nej za to, że pięć lat temu powołała 
na stanowiska administratora die
cezji wrocławskiej duszpasterza tej 
klasy i tego formatu, jakim jest ks. inf. 
Stanisław Bosy (...)” .

W imieniu szczecińskiej ekumenii 
życzenia i gratulacje ks. infułatowi 
przekazał ks. M. Czajko — biskup 
Kościoła Zielonoświątkowego.

W imieniu diecezji krakowsko
-częstochowskiej i jej administra

tora bpa Jerzego Szotmillera, ży
czenia i gratulacje^ (wzbogacane 
wersetami z Pisma Świętego) prze
kazał w serdecznych słowa ks. mgr 
Adam Stelmach — wikariusz biskupi 
diecezji.

W imieniu parafian i Rady Syno
dalnej życzenia w pięknych słowach 
Ks. Infułatowi złożyła przewodniczą
ca Rady Parafialnej pani Helena Kar
czewska: „Drogi nasz, Księże Probo
szczu. Kiedy przed 36. laty zobaczy
łam Cię w naszej parafii m łodziutkie
go, z bujną czarną czupryną, pomy
ślałam sobie — Ty u nas, w naszej 
biedzie długo tu nie pozostaniesz. Bo 
była tu wówczas bieda, a kościół 
parafialny był w opłakanym stanie, 
pusty i zaniedbany. Ale Ty się nie 
załamałeś. Od pierwszego dnia wzią
łeś się do ciężkiej pracy. Pamiętam 
Cię, jak w deszczu, przemoknięty 
i przemęczony na swoich plecach 
przydźwigałeś z oddalonego dworca 
kolejowego 3,5 metrowy obraz Chry
stusa Bogatego w Miłosierdzie, przy
wieziony z parafii w Lesznie Wlkp. 
Ten obraz do dziś znajduje się 
w naszym kościele. W 1975 roku zo
stałeś mianowany proboszczem tej 
parafii Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła i od tego czasu jesteś z na
mi. Nie szczędziłeś trudu i zdrowia, 
by ta świątynia była godnym Domem 
Bożym. A jeśli dziś jest taka piękna,

zawdzięczamy to Tobie, Twojej ofiar
nej pracy i znajdowaniu środków na 
jej odbudowę i renowację. W imieniu 
wszystkich parafian tych, co żyją, i 
tych, co już odeszli do Boga, skła
dam Ci dziś, Kochany nasz Księże Pro
boszczu, serdeczne podziękowania i 
gratulacje za wszystko. Pozostań z na
mi na długie lata. Szczęść Boże” .

Na zakończenie uroczystości sło
wo pasterskie do ks. Infułata i zgro
madzonych w świątyni skierował 
Biskup prof. W iktor Wysoczański 
Zwierzchnik Kościoła Polskokato- 
lickiego, który powiedział między 
innymi: „Księdza Infułata znam od 
początku Jego wstąpienia do Koś
cioła Polskokatolickiego. Był też 
moim studentem w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warsza
wie, gdzie zdobył stopień magistra 
teologii. Znam Jego pracę duszpa
sterską, jestem pełen uznania. Dzi
siaj przybyłem tu, aby Księdzu Infułato
wi za Jego trud podziękować i gratulo
wać. Dlatego również z tej okazji kie
ruję do Księdza Infułata Stanisława 
Bosego — proboszcza tej Parafii 
i administratora diecezji wrocławskiej 
adres, o którego odczytanie proszę 
ks. infułata Ryszarda Dąbrowskiego, 
Kanclerza Kurii Biskupiej Kościoła 
Polskokatolickiego.

Oto fragmenty pisma Zwierzch
nika Kościoła:

Przewielebny Księże Infułacie — Administratorze Diecezji Wrocławskiej,
Od 36. lat duszpasterzujesz Parafii Polskokatolickiej pw. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Szczecinie: jako proboszcz, dziekan Dekanatu Szczecińsko- 
Pomorskiego, Wikariusz Generalny i od 5. lat jako Administrator Diecezji 
Wrocławskiej. Całe dotychczasowe życie kapłańskie poświęciłeś gorliwej pra
cy duszpasterskiej tutejszej parafii i służbie Świętemu Kościołowi.

Owoce Twego posługiwania znane są nie tylko wiernym parafii, ale również 
mieszkańcom Szczecina i całemu Kościołowi Polskokatolickiemu.

Byłeś przez te lata nie tylko gorliwym i odpowiedzialnym duszpasterzem, ale 
także utalentowanym gospodarzem dbającym o strukturę materialną tej świą
tyni parafialnej. Parafianie i władze miejskie przez te wszystkie lata byli świad
kami Twego zaangażowania i zapobiegliwości o ten Dom Boży, leczący rany 
po zniszczeniach przez II wojnę światową. Ta świątynia, której patronują od 
wieków Święci Apostołowie Piotr i Paweł, dzięki Twemu poświęceniu i pracy, 
nie szczędzeniu trudu, zdrowia, dzięki Twojej szlachetnej osobowości, puka
niu do serc ludzi dobrej woli, różnych urzędów, jest wizytówką nie tylko Szcze
cina, ale całej Polski (...).

Drogi Księże Infułacie — Administratorze Diecezji Wrocławskiej i probo
szczu Parafii Polskokatolickiej pw. Piotra i Pawła, która dziś obchodzi 885-lecie 
poświęcenia kamienia węgielnego i 63. rocznicę podlegania pod jurysdykcję 
Kościoła Polskokatolickiego w RP — w imieniu własnym, całego Kościoła 
Polskokatolickiego i zebranych tu, na dzisiejszej uroczystości, wyrażam Ci 
wdzięczność i podziękowania za wszystko, czego dokonałeś dla tej prastarej 
świątyni i parafii. Nie będę wszystkiego wyliczał, bo tym, co jest, cieszą się nasze 
oczy i serca. Serdeczny Bóg Ci zapłać za wszystko, za cały trud i lata pracy.

Dziś, w czasie tej Świętej Celebry, polecamy Cię w naszych modlitwach, 
prosząc Przenajświętszą Trójcę o zdrowie dla Ciebie i błogosławieństwo na 
dalsze lata tak owocnego posługiwania.

Niech Maryja, Bogurodzica Dziewica, otacza Cię swą matczyną opieką, 
a Święci Apostołowie Piotr i Paweł, patronowie tej Świątyni i Parafii, dla 
której poświęciłeś tyle zdrowia i życia, wypraszają Ci łaski u Pana Kościo
ła -  Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże

Uroczystość zakończyło biskupie błogosławieństwo Zwierzchnika Kościoła 
i odśpiewanie pieśni Boże coś Polskę.

Ks. R.D.



W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

30 września 1939 r. w Warszawie

Zbombardowana kamienica (dziś odbu
dowana) na rogu ulic Pięknej i Moko
towskiej w Warszawie (fot. z prze
łomu września i października 1939 r.)

W dniu 28 września 1939 r., w budynku fabryki Skody na Rakowcu 
w Warszawie, generał Tadeusz Kutrzeba kierujący obroną stolicy 
i gen. Johannes Blaskowitz podpisali umowę kapitulacyjną.

Do niewoli niemieckiej dostało 
się 120-140 tysięcy polskich żoł
nierzy walczących w obronie War
szawy. Jeszcze tego dnia prezy
dent Warszawy Stefan Starzyński 
wygłosił ostatnie przemówienie 
przez radio. 29 i 30 września miasto 
zalepione zostało plakatami infor
mującymi o kapitulacji.

N ikt nie m iał w ątpliwości, że Pol
ska poniosła klęskę w wojn ie 
z Niemcami. Jeszcze nie ucich ły 
walki na froncie  w różnych m ie j
scach kraju, ale to  w łaśnie 
30 września nastąpił n iejako sym 
boliczny koniec II Rzeczypospoli
tej. Prezydent Ignacy M ościcki 
internowany w Rumunii przekazał 
uprawnienia prezydenckie W łady
sławowi Raczkiewiczowi przeby
wającemu od kilku dni w- Paryżu.
Tego samego dnia w jeżdżały do 
Warszawy pierwsze jednostki nie
mieckie. Warszawa broniąca się 
przez kilka tygodni ostatecznie 
uległa po nalotach na miasto 
w poniedziałek 25 września. W ata
kach uczestniczyło m.in. 47 jun - 
kersów, które zrzuciły 102 tys.
510 małych bomb zapalających.
We w torek 26 września lecia ły już 
z nieba setki u lotek wzywających 
do poddania się.

Do s to licy  wkroczyli wraz z żo ł
nierzami W ehrmachtu o ficerow ie 
niem ieckiego wywiadu. Szukali 
dokum entów  w Sztabie G łównym 
Wojska Polskiego oraz m in ister
stwach. Wśród nich był szef VI 
departamentu wywiadu Walter Sze- 
lenberg. Oto, co zapisał w swoich 
wspomnieniach: „Zrujnowane i spa
lone domy, głudujący i posępni 
ludzie. Noce były już nieprzy
jemnie chłodne, a chmura dymu 
i kurzu wisiała jeszcze nad miastem 
i wszędzie unosił się słodkawy 
swąd spalonego mięsa. (...) Na 
jednej czy dwóch ulicach trwał 
opór pojedynczych grup polskich 
patriotów. Wszędzie panowała ci
sza. Warszawa była martwym mia
stem”.

Z czołówką wojsk Wehrmachtu 
wkraczających do Warszawy ko
lumnami przez puste m iasto jechał 
autem Klaus von Bismarck, o ficer 
i potomek żelaznego kanclerza:
„Na wysokości Hotelu Europej
skiego z ulicznego hydrantu pły

Porzucona polska armata — ślad po 
walkach na ulicy Francuskiej (Saska 
Kępa). Początek października 1939 r.

nęła jezdnią woda. Pięćdziesię
cioro albo i sześćdziesięcioro 
cywilów, kobiety, dzieci i starzy 
mężczyźni czerpali wszelkimi moż
liwymi naczyniami tak cenną wodę 
pitną. Kazałem kierowcy zatrzy
mać samochód, wysiadłem i pod
szedłem bliżej. Ci ludzie prawdo
podobnie nie widzieli jeszcze z tak 
bezpośredniej bliskości żadnego 
z tych znienawidzonych przez sie
bie nazistowskich oficerów i wpa
trywali się we mnie oczyma peł
nymi nienawiści, uważając za 
możliwe, że grożąc im pistoletem, 
zakażę czerpania wody. To, że 
żadną miarą nie uważałem się za 
nazistowskiego oficera, nie mogło 
nic zmienić w sytuacji, którą w tej 
chwili po raz pierwszy pojąłem

w całej rozciągłości” — wspo
minał.

30 września na ul. Rakowieckiej 
pojaw ił się samochód z grupy ope
racyjnej Einsatzgruppen Warschau 
z SS-Hauptsturm fuhrerem  Eri
chem Engelsem. Lej po bombie 
uniem ożliw ł dalszą jazdę. O ficer 
w ysiad ł z sam ochodu i wszedł do 
opuszczonego w ięzienia na Rako
w ieckiej. Na ścianie u jrzał rządek 
pluskiew... Kilka lat później, jako 
zbrodniarz w ojenny F. Engels zo
sta ł przekazany przez a liantów  
Polsce i tra fił do tej samej celi, 
którą jako pierwszą w idzia ł we 
wrześniu 1939 r.

( Oprać, na podstaw ie artyku łu  
Jerzego S. Majewskiego „R ocz
nica wkroczenia h itle row ców  
do s to lic y ”, zamieszczonego  
wraz z fot. w G\N, 30.IX. ub. r.)

Narodziny żołnierskiej 
pieśni bojowej

Pieśń bojowa powiązana była 
ściśle z formowaniem się podziem
nej armii polskiej, z walką konspi
racyjną w mieście i partyzantką na 
wsi. Nastrój tych pieśni był różny, 
głównie jednak odzwierciedlał na
strój walczącej młodzieży. Zawsze 
jednak można było w nim znaleźć 
tęsknotę za utraconą młodością, 
skazaną na bezlitosny czas pożogi 
wojennej, na niepewność jutra. 
Tragizm pokolenia Kolumbów naj
bardziej chyba oddaje piosenka 
Andrzeja Trzebińskiego napisana 
w r. 1942, znana jako „A kiedy 
przyjdzie wiosna”. Pokolenie Ko
lumbów było pokoleniem skaza
nym na dokonanie najtrudniej
szego wyboru między miłością 
a walką, życiem a śmiercią. Przy
pomnijmy:

„A jeśli bzy ju ż  będą,
to bzów mi przynieś kiść

I  tylko mnie nie całuj
I  nie broń, nie broń iść.

Bo choć mi wrosłaś w serce,
Karabin w ramię wrósł

I  ciebie z  karabinem
Do końca będę niósł”. ..

Takich bzów zakw itło  podczas 
w o jny wiele, w iele też w iosen 
znaczyło szlak m rocznych, okupa
cyjnych lat, które przyn iósł Polski 
Wrzesień 1939 r.



Archeologia: Sensacyjne odkrycie na zakończenie Roku św. Pawła

Sarkofag św. Pawła w Rzymie
Bazylika św. Pawła za Murami (San Paulo łuorile Mura) zbudowana 

został przy Via Ostiense przez cesarzy Teodozjusza I, Arkadiusza 
i Walentyniana II w latach 386-440. Kilkunawowa budowla poprzedzona 
została atrium. Zbudowano ją w miejscu, gdzie — według chrześcijań
skiej tradycji — św. Lucyna pochowała ciało św. Pawła. Apostoł Pa
weł — według tradycji — został ścięty około trzech kilometrów od 
tego miejsca.

Kult św. Pawła zaczął się sze
rzyć najpierw sekretnie, potem 
oficjalnie. Zgodnie z legendą 
związaną ze śmiercią Apostoła, 
po święciu głowa św. Pawła 
trzykrotnie odbiła się od ziemi, 
a w tych miejscach wytrysnęły 
trzy źródła.

Nad grobem św. Pawła zbudo
wano na przełomie I i II wie
ku najpierw niewielką kaplicz
kę, która przetrwała aż do 
czasu zbudowania bazyliki w 
IV w.

W XIX w. (r. 1823), podczas 
prowadzenia prac dekarskich 
w bazylice, miał miejsce nie
szczęśliwy wypadek. Przez czy
jąś nieuwagę zaprószony został 
ogień, który zniszczył prawie 
całą zabytkową bazylikę. Jeszcze 
w XIX w. podjęto odbudowę, sta
rając się zachować pierwotny 
kształt świątyni. Zakończenie 
prac i ponowne poświęcenie 
bazyliki nastąpiło w 1854 r. i w ta
kim stanie możemy ją oglądać 
dzisiaj. Właśnie wtedy ułożono 
m.in. wielkie marmurowe płyty 
blokujące dziś dostęp do sarko
fagu — nikt wówczas nie brał pod 
uwagę prowadzenia prac archeo
logicznych w bazylice liczącej 
ponad 1500 lat. A wiadomo, 
badania w świątyniach należą do 
najtrudniejszych, jakie zdarza się 
prowadzić archeologom. Są to 
obiekty po prostu naszpikowane 
zabytkami. A samo zdejmowanie 
posadzki kościołów, bazylik, ka
tedr itd. wiąże się — na począ
tek — z problemami statyki. 
Usuwanie ziemi spod nagrob
ków, ołtarzy, ambon, grozi runię
ciem tych elementów architek
tury i wystroju świątyni. Badana

ziemia nie może być dowolnie 
mieszana, po badaniach powin
na wrócić na swoje miejsce, war
stwa po warstwie, tak jak leżała

czywają w tej świątyni, ale pew
ność mogły dać tylko wykopa
liska. Rozpoczęto je w 2002 r. 
Przez trzy lata archeolodzy pra
cowali, aby usunąć dwie bardzo 
duże marmurowe płyty blokujące 
dostęp do krypty, a jednocześnie 
nie wyrządzić w zabytkowej 
budowli niepowetowanych strat. 
Wreszcie w r. 2005, poniżej 
poziomu posadzki bazyliki, pod

Sarkofag św. Pawła spoczywa w Bazylice św. Pawła za Murami od 390 r.

pierwotnie. Właśnie takie prob
lemy wystąpiły podczas badań 
w Bazylice św. Pawła za Murami. 
Sarkofag spoczywa pod ołtarzem 
głównym, poniżej poziomu po
sadzki, pod ogromnymi płyta
mi. Wydobycie go wiązałoby się 
ze zniszczeniem innych zabyt
ków. Wielu naukowców przypusz
czało, że szczątki św. Pawła spo-

ołtarzem głównym oczom bada
czy ukazał się sarkofag opa
trzony inskrypcją PaoloApostolo 
Mart (Paweł Apostoł Męczennik). 
Sarkofag z białego marmuru ma 
255 cm długości, 125 cm szero
kości i 97 cm wysokości. Wid
nieją w nim trzy otwory. Staro
żytni pielgrzymi wsuwali w nie 
rąbki swoich ubrań, aby dotknąć



re likw ii i przez to  je uśw ię 
cić.

Przed trzem a la ty już m yślano
o o tw arc iu  sa rko fagu. Rozm a
w iano  o tym  z Papieżem Bene
dyktem  XVI, k tó ry  n ie  w y k lu 
czy ł p rzeprow adzen ia  d o g łę b 
nych badań naukow ych . Z ko le i 
zarządza jący bazy liką  P ier C ar- 
lo V isco n ti w y jaśn ił, że p rze 
św ie tlen ie  sa rko fagu p ro m ie n ia 
mi ren tgenow sk im i w  p rak tyce  
okaza ło  się n iesku teczne, po 
nieważ jego  śc iany są zby t g ru 
be i d la tego  n iedostępne  d la  ba
dań rad io log icznych . Ś c iany ma
ją bow iem  ok. 25 cm  g ru b o ś 
ci.

O sta teczn ie  do o tw a rc ia  sa rko 
fagu nie doszło, ale bardzo 
d ok ładne  badania, p rzy użyciu  
na jnow ocześn ie jszego  sprzętu, 
p rzeprow adzono .

S pecja liśc i d e lika tn ie  p rze
w ie rc ili sarko fag . Przez, pow sta 
ły  w ten sposób  m a lu tk i o tw ó r 
(10 m m) w p row a dz ili do środka  
spec ja ln ie  w tym  ce lu  sko n 
s truow aną  sondę, za pom ocą 
k tó re j w yd o b y li z sa rko fagu  bar
dzo małe fragmenty kości. To 
była  praca z d z ie dz in y  m ik ro - 
c h iru rg ii. Kości poddano  a na li
zie m etodą  w ęg la  ra d io a k tyw n e 
go C 14. O kazało  się, że nale
żą one do człowieka, który żył 
w okresie od I do II wieku naszej 
ery. Dokładna data śmierci Apo

stoła nie jest ustalona, ale w ia
domo, że zm arł między 64 a 67 ro
kiem. Sonda wydobyła również 
fragmenty dwóch delikatnych 
lnianych tkanin: jednej w ko
lorze purpury, przetykanej zło
tą nicią, i drugiej, barwy błę
kitnej oraz drobiny czerwone
go kadzidła i kilku innych sub- 
stacji, na razie nieokreślo
nych.

Sarkofag  zna jdu je  się w bazy
lice  co na jm n ie j od 390 r. Prace 
b y ły  bardzo trudne , pon iew aż 
sonda ope row a ła  w  sa rko fagu  
zna jdu jącym  się pod o łta rzem  
g łów nym . Sonda m og ła  dz ia łać 
w  p rom ien iu  k ilkunas tu  ce n ty 
m etrów , w ięc  nie w iadom o, jak 
w yg ląda  w nę trze  ca łego  sa rko 
fagu, co się w nim  zna jdu je , 
jak  u łożone  są szczą tk i i z ja 
k ie j kości pochodzą  w ydo by te  
p ró bk i. Są w ie lkośc i dz ies ią 
tych  m ilim e tra . To, co je d 
nak o d k ry to  św iadczy, że w sar
kofagu um ieszczono zw łok i 
cz łow ieka  o taczanego w ie lką  
czcią, na co w skazu ją  resztki 
tka n in y  w  ko lo rze  p u rp u ry
i innym , p rze tykane  z ło tą  n i
cią.

W b iu rze  p rasow ym  W atykanu 
(3 lipca  br.) na py tan ia  d z ie nn ika 
rzy o d p o w ia d a ł m .in. p ro f. U lde- 
r ico  Santam aria, d y re k to r labora 
to rium  naukow ego M uzeów W aty
kańsk ich . Pokaza ł on na ekran ie

Bryła Bazyliki św. Pawła za Murami

Figura św. Pawła (Warszawa)

zd jęc ia  z rob io n e  w ew nątrz  sar
ko fagu  i w y d o b y ty c h  próbek. 
Z d ję c ia  n ie zos ta ły  udostępn ione  
m ediom . Na zd jęc iach  w idn ia ła  
data 12 maja 2007 r. Do te j pory 
zachow ano  w ięc ta jem nicę , po 
nieważ w o lą  Papieża było , by 
rew elacje  o w puszczen iu  sondy 
do  sa rko fagu  i rezu lta tach  badań 
podać na zakończen ie  Roku św. 
Pawła.

Jak poinform owała prasa (Rzecz
p o sp o lita  z d n . 29 i 30 czerw ca br.
i 4-5 lipca  br.) Papież Benedykt 
XVI oficjalnie potwierdził, że 
w Rzymie dokonano sensacyj
nego odkrycia, odnaleziono  
szczątki Apostoła Pawła. Papież 
poinform owało tym fakcie w miej
scu samego odkrycia, czyli 
w rzymskiej Bazylice za Murami. 
W iadomość ta wieńczy więc ob
chody Roku Apostoła Naro
dów.

Bryła bazyliki
-z?$C 2acu»«ty (x n r ę :  
cm pctjrcy wosa
iwurtii

Karakali
Prawdopodobnie tutaj, 
pod ołtarzem głównym, 
znajduje się grób św. Pawła

i Pian antycznego Rzymu

Plan

1. Przedsionek
2. Wencie główne
3. Arkady gregotiańskie
4. Cyborium (baldachim)
5. Absyda
6. Baptystenum
7. Chór
8. Krużganek
9. Pinakofeka
10. Zakrystia
11. Dzwonnica

koszary
Pretorianów

Trajana

nawa
główna

nawy baczne

transept —
(nawa poprzeczna)

Forum

Maximus



S z t u k a  p o ls k a

„Bok 1863” (Powstanie Styczniowe) -  malarstwo patriotyczne

„Rok 1863” — mai. Jan Matejko. Obraz ze zbiorów muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

U padek Pow stan ia  S tyczn io 
w e g o — Polska w  ża łob ie . K o b ie 
ty  nos iły  w ów czas czarne, ża
łob ne  suknie, czarną  b iżu te rię , 
a na szyi cza rny  k rzyżyk. K o b ie 
ty  — os to ja  p o lsk ich  rodz in  — 
żony, m atk i, s ios try . Ich ro la  by
ła  og rom na  i jakże  często  n ie do 
ceniana. B ro n iły  dum y na rodo 
wej, u czy ły  dzieci sz lachetnego  
postępow an ia  w  życ iu , ce n iły  
boha te rs tw o  m ężów i b raci, i bez
g ran iczne  oddan ie  spraw ie  na
rodow e j, o p ieko w a ły  się ranny
mi.

Polskę u tożsam iano  z po lską  
kob ie tą , bezbronną, dum ną, tra 
g iczną, szuka jącą  ra tunku  i zna j
du jącą  tę pom oc w łaśn ie  w  K rzy
żu Zbaw ic ie la , w w ierze n iosące j 
nadzie ję, że Pan Bóg nie opuśc i 
ud ręczonego  i spon iew ie ranego  
przez o kup an tó w  p o lsk ieg o  na
rodu. Taką kob ie tę  Polkę w id z i
my na obraz ie  Jana M ate jk i, taką  
rów n ież p rzeds taw ia ł m .in. A rtu r  
G ro ttge r.

Memento
trzeba policzyć
tę ludzką niedolę
gdy los zagłady chodził
z  nami polem
kiedy przednówek w dom
nasz
głodem wchodził 
byliśmy wówczas silni 
ciągle młodzi
trzeba policzyć chwile 
mrocznej nocy 
poznać czeluście 
z  których 
ogień bucha

usłyszeć rozpacz 
wołanie pomocy 
poznać przewrotność wojny 
zawieruchy
trzeba wy dzierżyć grozie 
zawziętości 
znieść cios zniewagi 
i grad kul rzęsisty 
tu próba wiary 
probieżem przyszłości 
była dla wiernych 
W TW YM  KOŚCIELE  
CHRYSTE

Ks. Marian Kosiński
(z tomu Ave Maria) 

Lewin Brzeski — 
Zagnańsk, 2008


