
STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
1. S. NOWY ROK

BOŻEJ RODZ. MARYI

2. N. Bazylego, Grzegorza

3. P. Danuty, Genowefy
4. W. Anieli, Eugeniusza
5. Ś. Szymona, Telesfora
6. C. OBJAWIENIE PAŃSKIE

TRZECH KRÓLI
7. P. Rajmunda, Lucjana
8. S. Seweryna, Teofila

9. N. Juliana, Marceliny

10. P. Jana, Wilhelma
11. W. Honoraty, Teodozjusza
12. Ś. Arkadiusza, Antoniego
13. C. Weroniki, Bogumiły
14. P. Feliksa, Hilarego
15. S. Arnolda, Pawła

16. N. Marcelego, Włodzimierza
17. P. 66. roczn. w. Warszawy
18. W. Rozp. Tyg. M. o J. Chrz.
19. Ś. Henryka, Mariusza
20. C. Sebastiana, Fabiana
21. P. Dzień Babci
22. S. Dzień Dziadka

| 23. N. Rajmunda, Ildefonsa

24. P. Mileny, Rafała
25. W. Zak. Tyg. M. o J. Chrz.
26. Ś. Roberta, Tytusa
27. C. Jerzego, Anieli
28. P. Tomasza, Karola
29. S. Franciszka, Józefa

| 30. N. NAJŚW. OBLICZA JEZUSA 

31. P. Jana, Ludwiki

1.W  kjnacego, Brygidy
2. Ś. SW. OFIAR PAŃSKIEGO

MB GROMNICZNEJ
3. C. Oskara, Błażeja
4. P. Andrzeja, Joanny
5. S. Agaty, Adelajdy

6. N. Pawła, Doroty
7. P. Ryszarda, Romualda
8. W. Hieronima, Sebastiana
9. Ś. Apolonii, Mariana

10. C. Scholastyki, Jacka
11. P. Świat. Dzień Chorego
12. S. Damiana, Modesta

13. N. Katarzyny, Grzegorza
14. P. Cyryla, Walentego
15. W. Faustyna, Jowity
16. Ś. 58. roczn. śmierci

Bpa Franciszka Hodura
17. C. Aleksego, Zbigniewa
18. P. Bernadetty, Konstancji
19. S. Konrada, Arnolda

20. N. Leona, Ludomira
21. P. Piotra, Eleonory
22. W. Małgorzaty, Marty
23. Ś. Izabeli, Damiana
24. C. Bogusza, Macieja
25. P. Wiktora, Cezarego
26. S. Aleksandra, Mirosławy

27. N. Gabriela, Anastazji
28. P. Romana, Makarego

1. W. Ludomira, Makarego
2. Ś. Heleny, Pawła
3. C. Tycjana, Kunegundy
4. P. Kazimierza, Lucjusza
5. S. Adriana, Fryderyka

6. N. Agnieszki, Róży
7. P. Perpetuy, Felicyty
8. W. Dzień Kobiet
9. Ś. POPIELEC

10. C. Aleksandra, Cypriana
11. P. Benedykta, Ludosława
12. S. Bernarda, Alojzego

13. N. I Wielkiego Postu
14. P. Leona, Matyldy
15. W. Klemensa, Ludwiki
16. Ś. Zbigniewa, Hilarego
17. C. Patryka, Gertrudy
18. P. Cyryla, Edwarda
19. S. Św. Józefa

Oblubieńca NMP

20. N. II Wielkiego Postu
21. P. Benedyykta, Lubomira
22. W. Katarzyny, Bogusława
23. Ś. Pelagii, Feliksa
24. C. Marka, Katarzyny
25. P. ZWIASTOWANIE NMP
26. S. Emanuela, Tekli

27. N. III Wielkiego Postu
(przejście na czas letni)

28. P. Anieli, Jana
29. W. Eustachego, Wiktoryna
30. Ś. Anieli, Amadeusza
31. C. Gwidona, Beniamina

KALENDARZ MIESIĘCZNI 
KATOLICKIEGO

Jest to  późnogo tyck i o łtarz, czo łow e dzieło Stefana Lochnera, które ma form ę tryp tyku .
W ykonany zos ta ł techn iką  m ieszaną na desce dębow ej, posiada elem enty snycerskie . Część ś ro d 

kowa (fo t.) ma w ym ia ry  260 x 185 cm i jes t cen tra lnym  obrazem  przedstaw ia jącym  scenę Pokłonu 
Trzech K róli. Pośrodku um ieszczono N ajśw iętszą M aryję Pannę z D zieciątk iem  Jezus. M aryja trzy 
ma lekko m ałego Jezusa, k tó ry  podnosi rękę w geście  b łogosław ieństw a. Po bokach ukazani są k ró lo 
w ie  o fia ru jący  D ziecią tku m irrę, kadzid ło  i z ło to . Św iadkam i sceny rozgryw ające j się w  kw iec is tym  
og rodz ie  są liczn i p rzedstaw ic ie le  ryce rs tw az  ich a trybu tam i, m .in. o zdobnym i cho rągw iam i s ym b o li
zu jącym i trzy  kon tynen ty : Europę (złote gw iazdy na b łęk itnym  tle ). Azję (złota gw iazda z pó łks ięży
cem na b łęk itnym  tle) i A frykę  (postać M urzyna na z ło tym  tle ). Św iat n ieb iański reprezentu ją  postacie 
an io łów , w tym  dwa trzym ające  bogato dekorow aną kotarę nad tronem  Najśw iętszej M aryi Panny.

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

1. P. Grażyny, Ireny
2. S. 6. roczn. śm. Jana Pawła II

3. N. IV Wielkiego Postu
4. P. Wacława, Izydora
5. W. Wincentego, Ireny
6. Ś. Celestyna, Wilhelma
7. C. Jana, Rufina
8. P. Waltera, Dionizego
9. S. Marii, Marcelego

10. N. V Wielkiego Postu
11. P. Leona, Filipa
12. W. Juliusza, Oksany
13. Ś. Marcina, Przemysława
14. C. Ludwiny, Justyny
15. P. Anastazji, Bazylego
16. S. Bernadetty, Benedykta

17. N. PALMOWA

18. P. Bogusławy, Apoloniusza
19. W. Leontyna, Adolfa
20. Ś. Czesława, Agnieszki
21. C. WIELKI CZWARTEK
22. P. WIELKI PIĄTEK
23. S. WIELKA SOBOTA

24. N. WIELKANOC
ZMART. PAŃSKIE

25. P. WIELKANOCNY
26. W. Marzeny, Marii
27. Ś. Felicji, Zyty
28. C. Piotra, Pawła
29. P. Katarzyny, Bogusława
30. S. Mariana, Donata

1. N. MILOS. BOŻEGO
Święto Pracy

2. P. Zygmunta, Atanazego
3. W. UROCZ. NMP

KRÓLOWEJ POLSKI 
. Konstytucji 3 Maja

4. Ś. Moniki, Floriana
5. C. Ireny, Hilarego
6. P. Filipa, Jakuba
7. S. Augusta, Róży

8. N. Stanisława, Wiktora
9. P. Grzegorza, Katarzyny

10. W. Izydora, Antonina
11. Ś. Władysława, Miry
12. C. Pankracego, Dominika
13. P. Roberta, Glorii
14. S. Macieja, Bonifacego

15. N. Zofii, Izydora
16. P. Andrzeja, Szymona
17. W. Brunona, Sławomira
18. Ś. Jana, Eryka
19. C. Piotra, Iwony
20. P. Bernardyna, Aleksandra
21. S. Jana, Wiktora

22. N. Wiesławy, Heleny
23. P. Iwony, Dezyderiusza
24. W. Joanny, Zuzanny
25. Ś. Grzegorza, Urbana
26. C. Dzień Matki
27. P. Magdaleny, Jana
28. S. Jaromira, Wilhelma

29. N. Urszuli, Bogusławy
30. P. Karola, Joanny
31. W. NAWIEDZ. NMP

1. S. Dzień Dziecka
2. C. Piotra, Marcelina
3. P. Karola, Leszka
4. S. Franciszka, Karola

5. N. WNIEBOWST. PAŃSKIE
6. P. Norberta, Ingridy
7. W. Roberta, Wiesława
8. Ś. Maksyma, Seweryna
9. C. Pelagii, Efrema

10. P. Bogumiły, Małgorzaty
11. S. Barnaby, Barabasza

12. N. ZESŁANIE DUCHA ŚW.
13. P. Antoniego, Lucjana
14. W. Michała, Alfreda
15. Ś. Jolanty, Wita
16. C. Anety, Benona
17. P. Alberta, Adolfa
18. S. Elżbiety, Marka

19. N. UROCZ. TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ

20. P. Bogny, Florentyny
21. W. A licji, Alojzego
22. Ś. Paulina, Jana
23. C. BOŻE CIAŁO
24. P. Narodź, św. Jana Chrzcz.
25. S. Wilhelma, Łucji

26. N. Jana, Pawła
27. P. Władysława, Marii
28. W. Ireneusza, Leona
29. Ś. Piotra, Pawła
30. C. Emilii, Lucyny
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PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1. P. NAJŚW. KRWI

JEZUSA CHRYSTUSA
2. S. Jagody, Martyniana

3. N. Anatola, Jacka
4. P. Elżbiety, Teodora
5. W. Antoniego, Karoliny
6. Ś. Marii, Dominiki
7. C. Klaudiusza, Cyryla
8. P. Eugeniusza, Elżbiety
9. S. Weroniki, Zenona

10. N. Rufuny, Sylwany

11. P. Benedykta, Olgi
12. W. Jana, Brunona
13. Ś. Eugeniusza, Małgorzaty
14. C. Marcelina, Bonawentury
15. P. Henryka, Włodzimierza
16. S. Marii, Eustachego

17. N. Jadwigi, Bogdana

18. P. Szymona, Fryderyka
19. W. Marcina, Włodzimierza
20. Ś. Czesława, Hieronima
21. C. Wawrzyńca, Andrzeja
22. P. Marii, Magdaleny
23. S. Brygidy, Apolinarego
24. N. Krystyny, Kingi

25. P. Jakuba, Krzysztofa
26. W. Anny, Mirosławy
27. Ś. Julii, Natalii
28. C. Wiktora, Innocentego
29. P. Marty, Olafa
30. S. Julity, Ludmiły
31. N. Ignacego, Heleny

1. P. 67. roczn. wyb.
Powstania Warszawskiego

2. W. Euzebiusza, Piotra
3. Ś. Nikodema, Lidii
4. C. Marii, Jana
5. P. Oswalda, Stanisławy
6. S. PRZEM. PAŃSKIE

7. N. Sykstusa, Donaty
8. P. Dominika, Emiliana
9. W. Teresy, Romualda

10. Ś. Wawrzyńca, Borysa
11. C. Zuzanny, Klary
12. P. Lecha, Hilarii
13. S. Hipolita, Maksyma

14. N. Maksymiliana, Alfreda

15. P. WNIEBOWZ. NMP
16. W. Roberta, Stefana
17. Ś. Jacka, Żanny
18. C. Heleny, Bronisława
19. P. Jana, Bolesława
20. S. Bernarda, Sobiesława

21. N. Piusa, Joanny

22. P. Cezarego, Zygfryda
23. W. Róży, Filipa
24. Ś. Bartłomieja, Emilii
25. C. Ludwika, Józefa
26. P. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
27. S. Moniki, Cezariusza

28. N. Augustyna, Patrycji

29. P. Jana, Sabiny
30. W. Małgorzaty, Feliksa
31. Ś. Rajmunda, Bohdana

1. C. 72 roczn. wyb. II woj. świat.
2. P. Stefana, Juliana
3. S. Grzegorza, Izabeli

4. N. Rozalii, Róży
5. P. Doroty, Herkulesa
6. W. Beaty, Eugeniusza
7. Ś. Reginy, Melchiora
8. C. NARODŹ. NMP
9. P. Piotra, Radosławy

10. S. Mikołaja, Łukasza

11. N. Jacka, Dagny

12. P. IMIENIA MARYI
13. W. Jana, Filipa
14. Ś. PODW. KRZYŻA ŚW.
15. C. MB BOLESNEJ
16. P. Korneliusza, Cypriana
17. S. Roberta, H ildegardy

18. S. Stanisławy, Ireny

19. P. Januarego, Teodora
20. W. Filipiny, Eustachego
21. Ś. Mateusza, H ipolita
22. C. Tomasza, Maurycego
23. P. Bogusława, Bernardyny
24. S. Gerarda, Teodora

25. N. Władysława, Aurelii

26. P. Kośmy, Damiana
27. W. Justyny, Amadeusza
28. Ś. Wacława, Marka
29. C. Michała, Gabriela
30. P. Hieronima, Zofii

1. S. Teresy, Rajmunda
2. N. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

3. P. Jana, Teresy
4. W. Franciszka, Rozalii
5. Ś. Apolinarego, Placyda
6. C. Brunona, Artura
7. P. NMP RÓŻAŃCOWEJ
8. S. Pelagii, Sergiusza

9. N. Dionizego, Wincentego

10. P. Daniela, Franciszka
11. W. Brunona, Aldony
12. Ś. Maksymiliana, Eustachego
13. C. Edwarda, Teofila
14. P. Małgorzaty Marii
15. S. Jadwigi, Teresy

16. N. Florentyny, Gawła
17. P. Małgorzaty, Wiktora
18. W. Łukasza, Bogumiła
19. Ś. Jana, Pawła
20. C. Ireny, Jana
21. P. Jakuba, Urszuli
22. S. Donata, Filipa

23. N. Marleny, Jana
24. P. Antoniego, Marcina
25. W. Piotra, Bonifacego
26. Ś. Ewarysta, Lucjana
27. C. Sabiny, Iwony
28. P. Szymona, Tadeusza
29. S. Narcyza, Euzebii

30. N. Edmunda, Przemysława
(przejście na czas zimowy)

31. P. Urbana, Augustyna

1. W. Wszystkich Świętych
2. Ś. Dzień Zaduszny
3. C. Marcina, Huberta
4. P. Karola, Boromeusza
5. S. Elżbiety, Zachariasza

6. N. Leonarda, Feliksa

7. P. Antoniego, Ernesta
8. W. Gotfryda, Hadriana
9. Ś. W incentego, Ludwika

10. C. Daniela, Jana
11. P. Narodowe Święto

Niepodległości
12. S. Józefa, Witolda
13. N. Benedykta, Stanisława

14. P. Serafina, Wawrzyńca
15. W. Alberta, Artura
16. Ś. Marii, Gertrudy
17. C. Elżbiety, Grzegorza
18. P. Karoliny, Anieli
19. S. Salomei, Elżbiety

20. N. CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

21. P. Janusza, Konrada
22. W. Marka, Stefana
23. Ś. Klemensa, Felicyty
24. C. Flory, Protazego
25. P. Erazma, Katarzyny
26. S. Konrada, Leonarda

27. N. I Adwentu

28. P. Zdzisława, Lesława
29. W. Błażeja, Fryderyka
30. Ś. Andrzeja, Konstantego

1. C. Natalii, Eligiusza
2. P. Pauliny, Aurelii
3. S. Franciszka, Ksawerego

4. N. II Adwentu

5. P. Sabiny, Krystyny
6. W. Mikołaja, Emiliana
7. Ś. Ambrożego, Marcina
8. C. NIEP. POCZ. NMP
9. P. Leokadii, Walerii

10. S. Daniela, Julii
11. N. III Adwentu

12. P. Joanny, Aleksandra
13. W. Łucji, Julii
14. Ś. Jana, Alfreda
15. C. Waleriana, Celiny
16. P. Albiny, Zdzisławy
17. S. O limpii, Łazarza

18. N. IV Adwentu

19. P. Dariusza, Gabrieli
20. W. Dominika, Bogumiła
21. Ś. Piotra, Tomasza
22. C. Zenona, Honoraty
23. P. W iktorii, Sławomira
24. S. W IGILIA BOŻEGO NAR.

25. N. BOŻE NARODZENIE

26. P. II dzień BOŻEGO NAR.
27. W. Jana, Maksyma
28. Ś. Św. Młodzianków
29. C. Tomasza, Dominika
30. P. Św. RODZINY

JEZUSA, MARYI, JÓZEFA
31. S. Sylwestra, Melanii



M IE S IĘ C Z N IK  K A TO LIC K I •  S TY C ZE Ń  •  C E N A  2 ZŁ

Trzej Królowie — mai. Piotr Stachiewicz (1858-1938)
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania 

króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 
i pytali: »Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski? Ujrze
liśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy 
oddać Mu pokłon«. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, 
a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów 
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Me
sjasz. Ci mu odpowiedzieli: »W Betlejem judzkim, bo tak napi
sał prorok (...). Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców 
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się tej gwiazdy. A kieru
jąc ich do Betlejem, rzekł: »Udajcie się tam i wypytujcie sta

rannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 
mógł pójść i oddać Mu pokłon«. Oni zaś wysłuchawszy króla, 
ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowa
li. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skar
by, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymaw
szy we śnie nakaz, żeby nie wracać do Heroda, inną drogą 
udali się do ojczyzny (Ewangelia św. Mateusza 2, 1-5, 
7-12).



17 stycznia 1945 — 
pamiętny dzień stolicy

Jest Warszawa,

6 stycznia —  uroczystość Trzech K ró li (Objawienie Pańskie)
M ędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie  
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?

(fragm en t ko lędy)

Za Gwiazdą Betlejemskąpo prostu jest...
Powojenna Warszawa osiąg

nęła dziś wiek 66 lat. Trudno  
uświadomić sobie, że to miasto 
siedemsetletniej tradycji, odbu
dowane zostało po wojnie, która 
zrównała je z ziemią, w tak krót
kim czasie, wysiłkiem i niebywa
łym entuzjazm em  jej mieszkań
ców. Cieszono się z każdego  
wzniesionego domu, z każdej 
odgruzowanej ulicy, z nowo 
powstających dzielnic, jasnych 
przedszkoli i szkół. Cieszono się 
z powojennych spotkań ze zna
jomymi, kolegami, przyjaciółmi, 
krewnymi, których losy przez te 
tragiczne lata wojny, okupacji, 
powstania nie były znane. Po 
prostu, cieszono się z życia, 
z każdej godziny nowego cza
su — wolności i przyszłości.

Zacierają się już w pamięci 
przygnębiające obrazy ogrom 
nych zniszczeń, śmierci, rozpa
czy, morza ruin i grobów... 
Większość zna je tylko z doku
mentalnych filmów, fotografii lub 
opowiadań starszych członków  
rodziny.

A potem, gdy nastał styczeń, 
dla Warszawy zaświeciło słońce. 
Powróciły dzieci — jej mieszkań
cy. Odznaczona Krzyżem G run
waldu I klasy — powołana została 
Warszawa po raz drugi do życia. 
I jak mówią słowa piosenki, któ
rą śpiewała kiedyś Regina Pisa
rek — Jest Warszawa, po prostu  
jest...

Mamy dziś Warszawę odbu
dowaną i rozbudowaną, posze
rzoną i połączoną. Do stoli
cy przyłączono bowiem szereg 
podwarszawskich miejscowości. 
Chwali się osiągnięcia, krytyku
je się potknięcia, ale nigdy nad 
tym, co stolicy przybywa, nie 
przechodzi się obojętnie.

Obejrzyjm y kilka zdjęć War
szawskiego dnia — dawnego  
i nowego (patrz: str. 6-7).

Znana w świecie, okazała ka
tedra w Kolonii, przechowuje 
relikwie Trzech Króli, któ re  zna j
dow a ły  się począ tkow o  w K on
s ta n tyn o p o lu , a późn ie j w  M ed io 
lanie, skąd w 1174 r. p rze n ió s ł je 
do N iem iec kanc le rz  cesarza F ry
deryka  Barbarossy, ko lońsk i ar
cyb isku p  Reinald von Dassel. 
W p rzypom ina jącym  z ło tą  trum nę  
kosztow nym  re likw ia rzu  sk rzyn 
kow ym  um ieszczono  je  za w ie l
k im  o łta rzem  św ią tyn i, k tó ra  
zas łynę ła  odtąd  jako  m ie jsce 
p ie lg rzym ek. Pobożnym  p ą tn i
kom  w ydaw ano  naw et spec ja lną  
odznakę  z w ize runk iem  Trzech 
Kró li.

Nowsze czasy d op isa ły  jeszcze 
jeden rozdz ia ł dz ie jów  m ędrców  
ze W schodu. W 1986 r. w kated
rze św. św. Cyryla i Metodego  
w Salonikach w Grecji, podczas 
świąt Bożego Narodzenia, po raz 
pierwszy ukazano publicznie in
ne relikwie — część daru Trzech  
Króli, przechow yw ane  dotąd  
w m onastyrze  św. Pawła na Ś w ię 
te j G órze A tos. Z go dn ie  z k lasz
to rn ym  przekazem , dary  te po 
siadała N ajśw iętsza M aryja  Pan
na aż do śm ie rc i w  Efezie, 
następn ie  zaś zna laz ły  się one 
w K o ns tan tyn op o lu , a po jego  
upadku w pa d ły  w  ręce tu re ck ich  
zdobyw ców . Dzięki pośredn ic tw u  
m atki su łtana  M ahom eta  II p rze
kazano je ostateczn ie  do k laszto r
nego skarbca  na A tos. Ta nie
wielka złota blaszka i kilka drobin  
mirry naocznie mają przypom i
nać o dniu pokłonu złożonego  
Jezusowi, k tó ry  to  dzień — jako  
św ię to  E p ifan ii — czy li O b jaw ie 
nia Pańskiego, obchodzone  jest 
w  Koście le  W schodn im .

Mędrcy ze Wschodu. Św. M a
teusz, we frag m en c ie  swej Ew an
ge lii, m ów i o ta jem n iczych  p rzy 
byszach śpieszących złożyć szcze

g ó ln y  ho łd  D z iec ięc iu . Ew ange
lista, k tó ry  zresztą jako  je d yn y  
spośród  czte rech, op isu je  to 
w ydarzen ie , d la  okreś len ia  n ie 
zw yk łych  gości używa g reck iego  
s łow a „m a g o i” , czy li magowie. 
Tym  w łaśn ie  m ianem  okreś lano  
w zam ie rzch łe j s ta roży tnośc i na j
częście j kap łanów  i w ró żb itó w  
pogańsk ich  M edów  i Persów. 
W lite ra tu rze  an tyczne j p rzy ję ło  
się uważać ich za w ró żb itó w  
i cza row n ików . T o  w łaśn ie  okreś
len ie  do naszych czasów  nie 
za tra c iło  sw ego u jem nego w y 
dźw ięku  — p o jęc ie  mag znaczy 
n ie rzadko  ty le  samo, co szarla 
ta n ” .

M agowie opisywani przez Ewan
g e lis tów  nie mają n ic  w spó lnego  
z cza rodz ie jsk im i sz tuczkam i czy 
też z „cza rną  m ag ią ” . M ożem y 
dom yś lać  się w  n ich  p rzedstaw i
c ie li s tanu kap łańsk iego  bądź 
spec ja lis tó w  od nauk p rz y ro d n i
czych: uczonych  as tro log ów , d la  
k tó rych  gw iazda s tanow i jaw n y  
zw iastun  n iezw yk łych  w ydarzeń. 
O kreś len ia  „m ę d rc y ” używ a z re
g u ły  w ie le  późn ie jszych  t łu 
m aczeń Pisma Św iętego, rów 
nież ta k ich  ja k  B ib lia  Lu tra  czy 
B ib lia  Zurychska , w y jaśn ia jąca  
to  s łow o  w p rzyp is ie : „d o s ło w n ie  
»magowie« to  znaczy a s tro lo 
d zy ” . W obcych językach dotąd  
jeszcze spotykam y to utrwalone  
pojęcie: pokłon Trzech Króli 
Włosi nazywają „adorazione dei 
magi”, Anglicy — „adoration of 
the Mags”, Niemcy zaś — „Anbe- 
tung der Magier”.

Skąd pochodzili owi magowie? 
Ich o jczyzną  na W schodzie  m o
g ła  być za rów no  A rab ia  czy 
M ezopotam ia, jak  też Persja czy 
B ab ilon ia . Sądząc jed yn ie  po 
z łożonych  D ziecięciu  darach (z ło 
to , ka dz id ło  i m irra ), będących 
w ów czas typ ow ym  p roduk tem



da lek ie j A rab ii, zapew ne s tam 
tąd należy w yw od z ić  ich p o ch o 
dzenie. Jeśli na tom ias t idzie
o dok ładną  liczbę p rzyby łych  ma
gów , to  usta lona  ona zosta ła  na 
podstaw ie  liczby  p rzyw iez ionych  
darów .

M ędrcy są na jw yraźn ie j u św. 
M ateusza sym bo liczn ym  przed 

s taw ien iem  p ie rw szych  pogan, 
k tó rzy  m im o p rzekonan ia  o w ła 
snej w iedzy, uzna ją  w  N ow o Na
rodzonym  — Mesjasza. I to 
w sy tuac ji, g dy  Ż ydz i w o k ó ł o ka 
zu ją  D ziec ięc iu  o b o ję tn o ść  czy 
nawet (jak kró l H erod i jego  o to 
czenie) jaw ną  w rogość . S ym bo 
likę  tę znaczn ie  rozbudow ano  
w późnie jszych epokach, w zboga
ca jąc ją  o now e treśc i, m .in. 
w  o pa rc iu  o s łow a p ro ro c tw a  
Izajasza:

I pójdą narody do twojego światła, 
królowie do blasku two',ego wschodu 

(Iz 60, 3).

R ów nież s łow a S a lom onow e j 
p ieśni ca łk iem  w yraźn ie  u tożsa
m ia ły  h o łd o w n ikó w  p rzyszłego  
M esjasza z obcym i m onarcha 
mi:

Królowie Tarsisz i wysp 
przyniosą dary. 
królowie Szeby i Saby 
złożą  daninę.

I  oddadzą M u pokłon wszyscy 
królowie
wszystkie narody będą M u służyły 

(Ps 72, 10-11)

Przekonywająca siła tych pro
roctw sprawiła, że na początku  
III w. po Chrystusie, Tertulian  
(jeden z O jców Kościoła), jako

pierwszy nazwał m ędrców kró
lami. Jeszcze najstarsze ch rześ
c ijańsk ie  w yobrażen ia  p rzedsta
w ia ły  ich p od ob nych  do czc ic ie li 
irańsk iego  bóstw a M itry , k tó rego  
ku lt w  ow ym  czasie b y ł n iezm ie r
nie p o p u la rn y  w śród  Rzym ian. 
T ak w łaśn ie  ukazani są w  re lik 
w ia rzu  z V w., p rzechow yw anym  
w M uzeum  A rcyb isku p im  w Ra
w ennie . D op ie ro  w  IV i V w. 
p rzyb ie ra ją  oni coraz częście j 
ce ch y  k ró ló w  i tak w yob raża  ich 
sztuka  późnego  an tyku  na m oza
ikach  i re lie fach . R zym scy tw ó r
cy  po p rostu  w yko rzys tyw a li 
znany im typ  w scho dn ich  w ład 
có w  w  p a radnych  szatach, z o g 
rom nym , e gzo tycznym  orsza
kiem , sp ieszących z hołdem  dla 
im pera to ra . Egzotykę  tę pod 
kreś la ją  różne szczegó ły, np. 
o becność  w ie lb łą dó w . Od IV w. 
w ym ien ia  się też p rzydane  m ęd r
com  im iona , a w  V IIl-IX  s tu le 
c iu  na d ob re  u trw a la  się roz róż
n ien ie  m łodego  Kacpra, d o jrza 

łeg o  M e lch io ra  i sędz iw ego  Ba l
tazara. Jeden z D o k to ró w  Koś
c io ła , św. Beda, zw any C zc i
g odnym  (673-735) p rzypo rząd 
kow u je  Trzech K ró li trzem  zna
nym  w te dy  częśc iom  św iata : 
Azji, Europ ie  i A fryce . Od XV w. 
Kacper b y ł już  p rzedstaw iany 
jako  c iem noskó ry , w yraźn ie  
u cho dzą cy  za sym bo l lud ów  ów 
czesnego T rzec iego  Świata.

W ielkich podróżników, Trzech  
Króli (inaczej: M agów), doprowa
dziła do Betlejem gwiazda. Idąc 
za nią, znaleźli ubogą Stajenkę, 
a w niej Nowo Narodzone Boże 
Dziecię Jezus, Któremu oddali 
hołd i złożyli dary.

O, Gwiazdo 
Betlejemska

(kolęda)

0 , gwiazdo Betlejemska, 
zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy, 
tęsknię za  światłem Twym. 
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg — Człowiek z  Panny świętej, 
dany na okup win.

0 ,  nie masz Go ju ż  w szopce, 
nie masz Go w żłobku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste? 
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I  hołd Ci niski oddać: 
to jest nasz wszystek dar.

J a  nie wiem: o, mój Panie, 
któryś miał w żłobie tron,
C zy dusza moja biedna 
milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię 
komie śmiem.
Gdyś stajnią nie pogardził, 
nie gardź i sercem mym.



Z  życia naszych parafii

Jubileusz 85-lecia parafii w Łękach Dukielskich
W dniu 8 września obchodzim y jedno z ważniejszych świąt Maryjnych, święto Narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny, w Polsce nazywane też Matki Boskiej Siewnej (wtedy w świątyni święci się ziarno pod nowy 
zasiew). W tym roku, w parafii poiskokatolickiej pw. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich, święto to 
miało szczególny charakter; zbiegło się z Jubileuszem 85-lecia parafii. W dniu 8 września 1925 r. — właśnie 
w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — została odprawiona pierwsza Msza św. Na ten pierwszy raz 
wierni zebrali się na polu, bo nie mieli jeszcze własnej świątyni. Pierwsze chwile są trudne; przed wiekami 
Jezus urodził się w lichym szałasie zbudowanym  na polu w pobliżu Betlejem. Tak też po raz pierwszy w tej 
parafii — pod postaciami eucharystycznymi — narodził się On na prowizorycznym ołtarzu, postawionym  
przed jednym z wiejskich domów (dzisiaj już nie istniejącym). Parafianie, którzy tworzyli wspólnotę i wspólnie  
z kapłanem zbudowali świątynię, zdecydowali, aby uroczystość patronalna (odpust) przypadała zawsze 
w dniu 8 września; jest to podziękowanie Matce Najświętszej za Jej orędownictwo i opiekę oraz za to, że w Jej 
święto została odprawiona pierwsza Msza święta w tej parafii.

M szę Św iętą ce lebrow ał ks. A dam  Stelm ach

W tym  roku  u ro czys tośc i pa
tron a ln e  rozpoczę ły  się u ro czy 
stą Mszą św. w dn iu  8 w rześn ia  
2010 r. (w tedy  też pośw ięcono  
z ia rna), a w następną n iedz ie lę  
(12 w rześnia) m ia ły  m ie jsce 
g łów ne  u roczys tośc i zw iązane z 
jub ileuszem  para fii. K o śc ió ł zos
ta ł piękn ie udekorowany, a wszyst
k ich  w chodzących  do św ią tyn i 
w ita ły  g łę bo ko  zakorzen ione  w 
po lsk ie j tra d yc ji s łow a: Szczęść, 
Boże. O łta rz  M atki Bożej p rezen 
to w a ł się p iękn ie , p rzyb ra ny  b ia 
łym  tiu lem , ja rzęb iną  i kw ia tam i.

W św ięcie  para fia lnym  w zię li 
udz ia ł liczn i zaproszen i goście, 
za rów no  d uch ow n i, jak  i św ieccy. 
Mszę św. ce le b ro w a ł ks. p ro 
boszcz Adam  S te lm ach z Sos
now ca — w ika riu sz  b iskup i. On 
też w y g ło s ił kazanie, w  k tó rym  
ukaza ł M ary ję  — na podstaw ie  
teks tów  b ib lijn ych  — jako  w ie rną  
S łużebn icę  Pańską, a jed no cześ
nie M atkę pełną m iłośc i, o tw a rtą  i 
w raż liw ą  na ludzkie  potrzeby.

We Mszy św. uczestn iczy li księ
ża z dekanatu  podkarpack iego : 
ks. dziekan Ryszard R aw icki z Sa
noka, ks. p roboszcz  Je rzy U ch- 
man z Jaćm ierza , ks. p roboszcz 
A ndrze j Pastuszek z Bażanówki, 
a także ks. p roboszcz A lo jzy  
Szwed z para fii rzym sko ka to lic 
kiej pw. Serca Pana Jezusa w 
Łękach  D uk ie lsk ich . U ro czy
s tość u ś w ie tn ił też sw o ją  o be c
nością  so łtys  Łęk D uk ie lsk ich  — 
Tom asz W ęgrzyn w raz z o jcem , 
W ładysławem  W ęgrzynem  — rad

nym  g m in y  D ukla . Z w ie lką  
radością  p ow itany  zos ta ł zespó ł 
„Ł ę cza n ie ” , k tó ry  — ja k z w y k le  — 
sw oim  w spania łym  śpiewem  pod
k re ś lił u roczys ty  cha rak te r Mszy 
św. W litu rg ii S łow a Bożego w z ią ł 
udz ia ł za łożyc ie l i k ie row n ik  a rty 
s tyczn y  zespo łu  „Łęczan ” — 
H enryk  Kyc, k tó ry  o d czy ta ł p ie r
wsze czy tan ie . Psalm zaśpiew ała  
m łoda  para fianka  — uczenn ica  
S zko ły  M uzyczne j w  K rośn ie  — 
K a ro lina  Kasprzyk. D rug ie  czy 
tan ie  — ks. A ndrze j Pastuszek, 
a Ew angelię  o d czy ta ł ks. A lo jzy  
Szwed. W p roces ji z daram i 
do o łta rza  szły ko b ie ty  w  s tro 
jach  ludow ych , k tó re  n io s ły  
ch leb , ow oce, w arzyw a i kw ia ty  
oraz dar d la  para fii od Ko ła  G o
spodyń  W ie jsk ich  w  Łękach  Du
k ie lsk ich  ko m p le t bogato  h a fto 

wanej b ie lizn y  k ie licho w e j z sym 
bo liką  M ary jną . W spania le  p re
zen tow a ł się p lon z kw ia tów  
i zbóż w w ie lk im  w ik lin o w y m  ko 
szu, w ś ro d ku  któ rego  um ieszczo
no f ig u rk ę  M atki Bożej. Po Mszy 
św. i w ys taw ien iu  N ajśw ię tszego 
Sakram entu , zosta ła  odp raw iona  
litan ia  lo re tańska  i ce lebrans 
u d z ie lił b łogos ław ieństw a  N a j
św ię tszym  Sakram entem . Na za
kończen ie  u roczys tośc i o dśp ie 
w ano  hym n K ośc io ła  P o lskoka- 
to lic k ie g o  „T y le  lat, m y Ci,
0 Panie” .

D alszy c iąg u roczys tośc i o d b y ł 
się w  hali w id o w isko w o -sp o rto 
wej: u roczys ty  obiad, w ystępy  ze
spo łu  „Łę czan ie ” , w spó lny  śp iew
1 zabawa taneczna.

Ks. proboszcz 
Roman Jagiełło



Ofiarowanie darów 

Poświęcenie plonów

Wierni podczas uroczystości

Fragmenty niepublikowanej pracy 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Wokół I Synodu 
Ogólnopolskiego 
w 1928 r.

Synod (nazywany o fic ja ln ie  
I Synodem O gólnopolskim ) odbył 
się w Warszawie w dniach 27-29 
czerwca 1928 r. Oczestn iczyło 
w nim 2 b iskupów  (F. H odur 
i L. G rochow ski) oraz 3 dele
gatów św ieckich ze Scranton. 
PNKK w Polsce reprezentowało 
24 księży i 76 delegatów  św ieckich 
z 30 parafii i filii parafia lnych. 
Obecni byli także przedstaw iciele: 
S tarokato lickiego Kościoła Maria
w itów , Kościo ła  Ew angelicko
-Augsburskiego, Kościoła Ewan
gelicko-Reform owanego, Kościo
ła M etodystycznego, L iberalnego 
Kościoła Kato lick iego  i in. Już 
w tedy nazwano je „bra tn im i Koś
ciołam i chrześcijańskim i w Pol
sce” . Ogółem  uczestn iczyło w Sy
nodzie ponad 250 osób.

Po wysłuchaniu  obszernego re
feratu bpa F. Hodura, w którym  
g łów ną uwagę pośw ięcono przed
staw ieniu Wyznania w iary  i za
sad re lig ijno-spo łecznych PNKK, 
„uchw alonych na poprzednich Sy
nodach na w ychodźstw ie” , jedno
g łośnie przyjęto wszystkie tezy 
referenta, bez poddania ich dy
skusji.

Synod uchw a lił Konstytuc ję  
PNKK w Polsce, w ybra ł Naczel
ną Radę Kościoła, Sąd Kościel
ny i kom isję Rewizyjną. W yrażo
no „serdeczne podziękowanie do
tychczasowemu kierownikow i Koś
cio ła  w Polsce” , bpowi F. Boń
czakowi „za jego dotychczasową 
owocną pracę” dla dobra Kościo
ła, ubolewając, „że choroba nie 
pozwala mu prowadzić rozpoczę
tego dzie ła” . Na kierownika Koś
c io ła  Synod pow oła ł bpa L. G ro
chowskiego, k tóry m iał to  stano
w isko objąć „po zlikw idow aniu  
obow iązków  swych w Am eryce” . 
Do czasu jego przyjazdu na stałe 
do Polski, zastępować go m iał 
ks. W.M. Faron, proboszcz z Za
mościa, którego bp F. H odur m ia
nował w ikariuszem generalnym 
i adm inistratorem  PNKK w Polsce. 
Synod postanow ił przenieść Se
m inarium  Duchowne z Krakowa do 
Warszawy (co urzeczyw istn iło  się

cd. na str. 6



Jest Warszawa, po prostu jesL
cd. ze str. 2: Warszawski dzień

Figura Chrystusa przed kościo łem  pw. Św. Krzyża na K rakow skim  Przedm ieściu —  
w  sam ym  sercu m iasta —  św iadek zniszczeń i tragedii stolicy. T a k  jak  stolicę, figurę  

Zb aw ic ie la  podniesiono z ruin

W morzu gruzów tkwi
ły  m ogiły. D o połowy  
1947 r. nie z id entyfi
kowano 69 tys. w ydo
bytych szczątków (l)

cd. ze str. 5

w 1952 r.), a periodyk „Polska 
O drodzona” uznać za o fic ja lny 
organ prasowy Kościoła w Polsce.

Na Synodzie określono także 
(choć ogó ln ikow o) stosunek Koś
cio ła  w Polsce do Kościo łów  Sta
roka to lick ich  Unii U trechckie j: 
„Z Kościołam i, które uznają sa
kram ent kapłaństwa i sukcesję 
apostolską K(ośció ł) N(arodowy) 
pozostaje w stosunku najbardziej 
zaprzyjaźnionym , a w ięc z bratnim  
polskim  Starokato lickim  Kościo
łem M ariaw itów  (nie będącym już 
w tedy w łączności z Unią U trech- 
cką, a z którym  PNKK na Synodzie 
w 1928 r. zawarł porozum ienie — 
uwaga: W.W.) oraz z innym i Koś
ciołam i S tarokato lickim i Holandii, 
Szwajcarii, Niemiec, Czechosło
wacji, Jugosław ii, Austrii i wszyst
kimi innymi narodow o-kato lickim i, 
wreszcie z Kościołam i episkopal- 
nymi A nglii, Am eryki itd .” (...). 
PNKK, od czasu opowiedzenia 
się elekta F. Hodura za U trech- 
cką Deklaracją W iary i p rzyję
cia przez niego sakry b iskupiej 
(29 września 1907 r.) z rąk b i
skupów S tarokato lickich Unii U t
rechckiej, pozostaje z tym i Koś
cio łam i w pełnej wspólnocie  koś
cielnej. Nie jest to  w ięc ty lko  
„stosunek przyjaźn i” , gdyż — jak 
to już wykazano — podstawą 
w spó lno ty b iskupów  i ich Koś
c io ła  jest wspólne opowiedzenie 
się za Utrechcką Deklaracją Wia
ry  z 24 września 1889 r. i w spó l
na im katolickość urzędu i kultu.

(...) Ustawienie na tej samej 
płaszczyźnie swego stosunku do 
Kościołów  S tarokato lickich  połą
czonych Unią U trechcką i „K oś
ciołów  Episkopalnych Anglii i Am e
ryk i” , z którym i starokato licy za
warli umowę interkom un ijną  do
piero w 1931 r., a PNKK ra ty fiko 
wał ją znacznie później, zasta
nawia, czy uczestnicy I Synodu 
O gólnopolskiego w pełni uświa
damiali sobie charakter i za
kres więzi ze starokatolikam i. 
Jasnej odpow iedzi na to pyta
nie brak w postanowieniach uchwa
lonej na Synodzie Konstytucji, 
która także nie określiła  bliżej 
stosunku PNKK w Polsce do PNKK 
w Ameryce, zwłaszcza gdy idzie
o zakres autonom ii tego pierwsze
go. Chociaż wszelkie uchwały 
synodalne próbowano form ułow ać 
tak, jakby PNKK w Polsce był 
organizacją samodzielną, to jed 
nak wszystkim  kierow ał bp F. Ho- 
dur, mający swą siedzibę w Scran- 
ton, Pa.

(cdn.)

Dzisia j ratu je się też zabytki 
z powojennych lat 40-tych. „Plon” —  
rzeźba Jerzego Jarnuszkiew icza, 
pow ieszona tu ż po w o jn ie na 
przedw ojennym  dom u na Saskiej 
Kępie (róg ul. Zw yc ięzców  i Ka
to w ick ie j), gdy ozdab iano rzeź
bam i ten fragm ent dzielnicy, 
przedstaw ia dw ie chłopki pod ja 
błonią. P łaskorzeźba, w ykonana  
z cem entow ej zapraw y, w  przeci
w ieństwie do innych, zachow ała się 
do dziś. M ieszkańcy zadbali, by 
rzeźba została odrestaurow ana



Jeden z w arszaw skich pom ysłów . Rok 2008 —  now atorski pom ysł stw orzenia fo tom on taży łączących dzisiejszą w arszaw ę i w ojenne  
zniszczen ia. Inna niż dotychczasow e, w ystaw a pn. „M iasto Feniksa” gościła na N ow ym  Ś w iecie i Krakow skim  Przedm ieściu. N a zdj.: 
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„w izyty u S yrenk i”. P rze
cież to  sym bol naszej stolicy
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Teologia

Podstawy teologiczne eklezjologii starokatolickiej
(część pierwsza)

Eklezjologia — nauka o Kościele, teologia Kościoła — to 
jedna z podstawowych dyscyplin teologicznych, która 
odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Kościoła; rozwija ona 
i umacnia naszą samoświadomość kościelną, spełnia też 
funkcje religijne, zbawcze. Teologia Kościoła jest konie
cznym przygotowaniem do dialogu teologicznego z in
nymi Kościołami i światem. Jest to szczególnie ważne 
dzisiaj, gdy widzimy, jak bardzo współczesne myślenie
o Kościele jest obciążone wieloma nieporozumieniami, wie
loznacznością słów, czy też niewłaściwym rozumieniem 
ich treści. Eklezjologia jest tą dziedziną teologii, która 
wciąż wymaga nowych studiów, ciągłego rozwoju.

Eklezjologia starokatolicka nie ma charakteru zakoń
czonego, zamkniętego traktatu teologicznego, lecz stano
wi wyraz historycznie uwarunkowanych sposobów rozu
mienia Kościoła; tak więc w wielu miejscach pozostaje 
otwarta i gotowa do podjęcia nowych problemów. Próbu
jąc wyodrębnić źródła tej eklezjologii, staramy się postę
pować zgodnie ze starokatolicką koncepcją metodolo
gii — odwołując się do Pisma Świętego i Tradycji pier
wszych wieków chrześcijaństwa.

Analizując prace wybitnych teologów starokatolickich, 
poznając sposoby ich postępowania, korzystamy przede 
wszystkim z dorobku starokatolickiej szkoły berneńskiej, 
w której wielu teplogów stosuje metodę biblijno- 
-historyczno-ekumeniczną. Ogromny wpływ na myślenie 
historyczne w teologii wywarł ks. prof. Ignacy von Dollin- 
ger, który twierdził, iż teologia winna „pogłębiać naukową 
świadomość, jaką Kościół posiada o sobie samym, o swej 
przeszłości, współczesności i przyszłości, o swej doktry
nie, strukturze i swych normach życiowych” . Ks. Ignacy 
von Ddllinger stosował w teologii metodę historyczno-kry- 
tyczną, uwzględniając przy tym zagadnienie ekumenizmu. 
Dla starokatolików metoda historyczna nie jest jedynie 
badaniem przeszłości (początków Kościoła), ale wykorzy
stuje te badania także przy rozwiązywaniu współczesnych 
problemów teologicznych.

Teolog nie jest w stanie dotrzeć do istoty Kościoła, gdyż 
Kościół żyje mocą Boga. My jedynie staramy się osiągnąć 
postęp w dążeniu do prawdy. W przypowieści o Królestwie 
Bożym Jezus powiedział, że jest ono podobne do ziarna 
wrzuconego wziemię, ktrego wzrostu nie widzimy. „Zkró - 
lestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak” (M k4 ,26-27). 
Nigdy nie zgłębimy tej prawdy w taki sposób, żeby wolno 
nam było przestać jej szukać. Pismo Święte wielokrotnie 
przypomina nam, że do poznania prawdy potrzebujemy 
łaski Bożej. „Pozwól mi poznać drogi Twoje Panie i naucz 
mnie Twoich ścieżek” (Ps 24, 4). Natomiast św. Paweł 
nauczał'. „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża; co jest 
dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). 
Kościół jest miejscem spotkania z Bogiem i z innymi 
ludźmi, którzy — tak jak my — wierzą, że Jezus Chrystus 
jest Mesjaszem, Synem Boża żywego (Mt 16, 6).

Kościół starokatolicki — postrzegany niekiedy jako prze
jaw sprzeciwu wobec Kościoła rzymskokatolickiego — 
musi ciągle na nowo wskazywać istotne, pozytywne ele
menty własnej tożsamości. Kościół ten znajduje w sobie 
energię umożliwiającą mu trwanie i samodzielną refleksję 
teologiczną. Pismo Święte, Tradycja pierwszych wieków 
chrześcijaństwa — oto główne elementy tworzące prze
strzeń, w której powstaje tożsamość starokatolicka i jej 
myśl teologiczna. Jeśli rzeczywiście chcemy zrozumieć, 
co stanowi źródło eklezjologii starokatolickiej, musimy 
pamiętać o genezie starokatolicyzmu, uwzględniając 
sytuację intelektualną ówczesnej Europy. Analizując

wpływy ówczersnej kultury na powstanie i rozwój staroka
tolicyzmu, postępujemyzgodniez metodą starokatolików, 
według których spojrzenie historyczne pomaga także w 
zrozumieniu eklezjologii.

Aby zrozumieć eklezjologię starokatolicką, musimy na 
nią spojrzeć przez pryzmat sytuacji intelektualnej XIX 
wieku. Starokatolicy — przede wszystkim ludzie kultury i 
nauki — podjęli trud twórczej współpracy między chrześci
jańską teologią a nowymi prądami intelektualnymi XIX 
wieku. Starokatolicy podjęli racjonalny dyskurs z libera
lizmem, chociaż odrzucali jego agresywną, ideologiczną 
odmianę, zakładającą pewną relatywność religii i norm 
moralnych. Z dużą przychylnością jednak zwracali się ku 
liberalizmowi ekonomicznemu i politycznemu, którego 
wizja życia społecznego (demokracja) znalazła uznanie we 
wszystkich Kościołach starokatolickich.

Nawiązując do ustroju Kościoła pierwszych wieków — 
do życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich — staroka
to licy widzieli w liberalizmie wspólne wartości, np. wol
ność i godność człowieka oraz oparte na tych wartościach 
struktury życia społecznego. Oceniali te wartości miarą 
swego chrześcijaństwa, łączącego wolność z prawdą 
nauki Jezusa Chrystusa i Kościoła pierwszych wieków. 
Podejmując dialog z przedstawicielami świata kultury i 
nauki, starokatolicy pragnęli z jednej strony, oczyszczenia 
chrześcijaństwa przez powrót do źródeł, a z drugiej strony, 
aby chrześcijaństwo było bardziej zrozumiałe i bliższe 
człowiekowi. Nic więc dziwnego, że podkreślali oni zgod
nie, iż Kościół jest wspólnotą w wolności i indywidualnej 
odpowiedzialności wszystkich członków. Ks. Ignacy von 
Ddllinger — uczeń J.A. Móhlera (zm. 1838) — pisał: „Opo
wiadamy się za takim poglądem na Kościół katolicki i jego 
misję, który przeciwnicy (...) nazywają liberalnym (...). 
Akceptujemy poglądy tych, którzy — po pierwsze — są 
przedświadczeni o tym, że Kościół katolicki powinien w 
stosunku do zasad wolności politycznej, intelektualnej i 
religijnej oraz swobody indywidualnego podejmowania 
decyzji — o ile zasady te rozumiane są w sensie chrześcijań
skim, a co więcej, o ile czerpane są one z ducha i litery 
Ewangelii — odnosić się nie wrogo i przeciwstawiając się, 
ale raczej winien je akceptować i wpływać w znaczeniu 
oczyszczającym i uszlachetniającym na ich realizację (...). 
W ten sposób, abstrahując od zewnętrznej wspólnoty koś
cielnej, wewnętrznie i dogłębnie odcinamy się od tych, 
których kościelnym ideałem jest powszechne, duchowo i 
majątkowo, kierowane przez jedynego monarchę pań
stwo, państwo przymusu i ucisku” .

W eklezjologii starokatolickiej od samego początku sta
rokatolicy podkreślali znaczenie Tradycji. Ks. Ignacy von 
Ddllinger — duchowy przywódca starokatolików — był 
proboszczem katedry pw. św. Kajetana w Monachium. 
Trzeba podkreślić, iż atmosfera intelektualna tej bawar
skiej stolicy wywierała znaczny wpływ na ks. Ddllingera 
oraz na innego monachijskiego starokatolika, Adolfa Th iir- 
lingsa. Dla neorenesansu XIX wieku ważny był postulat 
powrotu chrześcijaństwa do wiary i praktyki Kościoła 
pierwszych wieków. Z tej idei wyrasta starokatolicyzm, 
który pragnie — widać to wyraźnie nie tylko u ks. D dllin
gera — oczyszczenia chrześcijaństwa z różnych, obcych 
wpływów, przez powrót do swoich źródeł, czyli pełne 
otwarcie się w kierunku jednego, świętego, katolickiego i 
apostolskiego Kościoła.

Ta myśl o oczyszczeniu chrześcijaństwa z obcych wpły
wów, jakim ono uległo na przestrzeni wieków, jest dla 
współczesnego świata propozycją o podwójnym znacze
niu. Po pierwsze, chrześcijańska Europa odeszła dziś tak 
delako od nauki Jezusa Chrystusa, że dla wielu jej miesz
kańców jest już tylko jakąś nauką społeczno-etyczno-



filozoficzną. Dla nich chrześcijaństwo rozpłynęło się, 
przystosowując się — w ciągu wieków — do świata („troski 
tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i 
zagłuszają słowo” , Mk 4,19). Czy więc tak zniekształcone, 
może ono być jeszcze atrakcyjne dla człowieka XXI wieku? 
Odpowiedzią może być tylko chrześcijaństwo głęboko 
zakorzenione w teologii opartej na fundamencie niepo- 
dzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia. Oczywiście, 
ten powrót do źródeł, powinien być dynamiczny, a nie 
statyczny, tak abyśmy mogli wciąż na nowo odkrywać ro
zumienie naszej wiary. Po drugie, powrót do wspólnych 
źródeł, wspólna przeszłość, powinna umocnić nas w prze
konaniu, iż — mimo wszelkich różnic — stanowimy części 
jednego, jedynego Kościoła.

Teologia starokatolicka poświęciła wiele miejsca zro
zumieniu Kościoła, którego zadania są niezmienne od 
dwóch tysięcy lat; głoszenie Słowa Bożego, Dobrej No
winy o Jezusie Chrystusie oraz pojednanie człowieka z 
Bogiem. Od samego początku swego istnienia starokato- 
licy dążyli do zrozumienia istoty samego Kościoła. Eklezjo
logia starokatolicka — jak każda teologia — nawiązuje do 
wcześniejszych osiągnięć wiedzy. Źródłem normatywnym 
dla eklezjologii starokatolickiej jest Pismo Święte oraz 
Tradycja niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiącle
cia, zawarta w artykułach Symbolu wiary, w orzeczeniach 
Soborów powszechnych i nauce Ojców Kościoła. Nato
miast źródłami teologicznymi są dokumenty Unii Utrech- 
ckiej, wszystkie ważniejsze dokumenty kościelne i prace 
teologów starokatolickich.

Objawienie Boże ma charakter wydarzenia, dialogu, w 
którym Bóg mówi do człowieka (Hbr 1,1-2). Bóg oznajmia 
człowiekowi to, czego nie może on odczytać ze świata: we
wnętrzną rzeczywistość Boga i Jego relację do stworzenia. 
Według teologów starokatolickich (chociaż nie tylko), 
Objawienie jest samoudostępnieniem się (samoudziele- 
niem się) Boga, jest darem Boga z samego siebie, którego 
udziela On człowiekowi. Bp Urs Kury pisał: „Przez Obja
wienie rozumiemy odsłaniające samoudostępnienie się 
Boga, którego dokonał On poprzez swoje potężne i 
miłosierne działanie wobec narodu izraelskiego i w końcu 
w Jezusie Chrystusie. Objawienie nie jest więc ponadcza
sowym obwieszczeniem nauki Boga, którego dokonuje On
o sobie, o swojej istocie i swojej woli oraz przedkłada je 
za pomocą specjalnych organów jako całość prawdy 
objawionej, którą trzeba przyjąć z wiarą. Objawienie Boga 
nie jest Jego pouczającym samowyjaśnieniem. Obja
wienie to sam Bóg w swoim historyczno-zbawczym i 
jednorazowym działaniu objawiającym, potwierdzonym w 
księgach Starego i Nowego Testamentu w sposób równie 
jednorazowy” .

A więc Objawienia — samoudostępnienia się Boga — 
nie powinniśmy rozumieć w tym sensie, że Bóg w objawie
niu mówi coś o samym sobie. Samoudostępnienie się 
Boga człowiekowi osiąga w Jezusie — poprzez unię hipo- 
statyczną — swój punkt kulminacyjny, staje się obja
wieniem w sensie absolutnym. We wspólnie przyjętych 
tekstach starokatolicko-prawosławnych czytamy: ,,’Gdy 
jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego’ (Ga 
4. 4.). ’A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas’ (J 
1, 13). W Jezusie Chrystusie nastąpiło pełne i doskonałe 
Objawienie Boże: 'W Nim bowiem mieszka cała Pełnia; 
Bóstwo, na sposób ciała’ (Kol 2, 9). Tylko w Jezusie Chry
stusie możliwe jest wybawienie: 'i nie ma w żadnym innym 
zbawienia’ (D z4 ,12). W Jezusie Chrystusie objawił się Bóg 
w Trójcy Jedyny, niedostępny i niepojęty w swej istocie, i w 
swej zbawczej mocy, i to w całej pełni: 'Oświadczamy, iż 
Boga poznajemy z Jego mocy (...). Jego istota natomiast 
pozostaje niedostępna’ (Bazyli Wielki, List 234, 1)” .

Jeżeli Objawienie ma stać się zasadą działania czło
wieka, to owo samoudostępnienie się Boga musi zostać 
wyrażone w słowach. To literalne przedstawienie Obja
wienia — głoszonego żywym słowem, a przekazywanego 
przez Tradycję — ma swoją historię, odbywa się pod kie
rownictwem Boga, a więc także jest Objawieniem Bożym. 
„Dopiero przy założeniu, że zostanie w pełni uznane histo
ryczne uwarunkowanie Objawienia — pisał bp Urs K u ry— 
może również być uznane Pismo Święte jako świadec
two właśnie tego historycznego Objawienia Boga w jego

jednorazowym i nieporównywalnym znaczeniu. Biblia nie 
'jest' po prostu Objawieniem ani też nie 'zawiera’ Objawie
nia. Biblia jest świadectwem Objawienia, a mianowicie 
spowodowanym przez samego Ducha Świętego udokume
ntowanym, autentycznym świadectwem Objawienia” .

Świadectwo biblijne jest sprawozdaniem świadków 
tego, Co „Bóg u c z y n i ł  i powiedział” , a także jest „posłaniem 
za pomocą którego ukazuje się i urzeczywistnia potęga 
błogosławieństwa i prawdy Boskiego Objawienia” . Biblia 
jest jedynym autentycznym świadectwem Objawienia 
Boga, a jej autorytet wynika z faktu, że przy jej spisaniu 
istotną rolę odegrał Duch Święty. „Ty natomiast trwaj w 
tym czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od 
kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz 
Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej 
ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie 
Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do naucza
nia, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w 
sprawiedliwości — aby człowiek Boży był doskonały, 
przysposobiony do każego dobrego czynu” (2 Tm 3, 14
17). Autor Drugiego Listu do Tymoteusza ustanawiazatem 
regułę istotną dla teologów, a mianowicie, że Pismo Święte 
jest źródłem mądrości i najwyższą normą dla badań teolo
gów. Kościoły starokatolickie uważają Pismo Święte za 
najważniejsze źródło i podstawę wiary, ponieważ przeka
zuje słowo samego Boga. „Żywe bowiem jest słowo Boże, 
skuteczne (...)” (Hbr 4, 12) i ma moc „zbudować i dać 
świadectwo ze wszystkimi świętymi" (Dz 20, 32).

W Piśmie Świętym teolodzy starokatoliccy odnajdują 
punkt wyjścia refleksji na temat Kościoła. Ich eklezjologia po
zostaje w ścisłym związku z naukami biblijnymi i chętnie ko
rzysta z ich wyników; powstawała ona w ciągłej konfron
tacji z Dobrą Nowiną. Św. Paweł nauczał: „(...) strzeż depozy
tu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstaw
nych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecują niektórzy od
pad li od w iary” (1 Tm 6, 20-21). Owym depozytem jest Sło
wo Boże, najważniejsze źródło teologii, bo „wszelkie Pismo 
od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do 
przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawied
liwości — aby człowiek Boży był doskonały, przysposobio
ny do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16-17). Kościół 
odczytuje Pismo Święte w świetle „reguły wiary” .

Teksty Nowego Testamentu, a zwłaszcza Dzieje Apo
stolskie i Listy apostolskie, są dla nas podstawowym źród
łem informacji o powołaniu Apostołów, przygotowania ich 
do przyszłego posłannictwa oraz powstaniu pierwszych 
wspólnot chrześcijaskich. Eklezjologia starokatolicka czę
sto odwołuje się do Dziejów Apostolskich, które stanowią 
jakby pomost pomiędzy czasami Jezusa Chrystusa a dzie
jami pierwotnego Kościoła. Dowiadujemy się z nich o 
tajemnicy zesłania Ducha Świętego, o tym — jak poprzez 
Wieczernik — rozrasta się pierwsza wspólnota chrześci
jańska w Jerozolimie. Św. Łukasz ukazuje nam kształ
towanie się pierwszych wspólnot chrześcijańskich, jak 
powstawały ich pierwsze struktury organizacyjne, jak z 
niewielkiej grupy uczniów Chrystus z pomocą Ducha 
Świętego — powstał Kościół, którego Apostołowie poszli 
na cały świat, aż „na krańce ziem i” (Dz 1,6), głosząc Dobrą 
Nowinę.

Podkreślając rolę Nowego Testamentu w eklezjologii sta
rokatolickiej, należy także przypomnieć, że spisanie 
jego ksiąg poprzedził okres przedliteracki, w którym 
Objawienie Boże (słowa i czyny Jezusa) było przekazy
wanie przez Tradycję apostolską wczesnego Kościo
ła. A więc Objawienie Boże — głoszone żywym słowem, 
przekazywane przez Tradycję apostolską — jest czymś 
wcześniejszym niż Nowy Testament. Nie ma żadnych pod
staw, aby twierdzić, że w Piśmie Świętym zawarte jest 
całe świadectwo Objawienia, gdyż „wczesny Kościół po
siadał jeszcze ustne przekazy od Apostołów i gminy 
pierwotnej, które nie stały się częściami składowymi 
Pisma Świętego. Miały one jednak dla wczesnego Kościo
ła, dla jego przepowiadania i nauki, dla jego syste
mu urzędów i nabożeństw taki sam autorytet, jak Pismo 
Święte. Były one dla niego najwyższą normą wiary, jak 
Pismo” (bp Urs Kury).

cdn.



Problemy społecznie ważne

Gdzie się podział szacunek dla starszych?

„Grzeczność nie jest nauką łatwą, ani ma
łą...” — (powiedział w Panu Tadeuszu Adam  
M ickiewicz). Otóż to. W obecnych czasach jest 
nam bardzo potrzebna grzeczność, kultura 
osobista, bowiem w określeniu „grzeczność” 
mieści się, m niej lub bardziej, także szacunek.

Świat pędzi — młodzi gonią, nie 
oglądając się na innych, a tym bar
dziej na starszych. W yśm iewają się 
z ludzi starszych, niedołężnych, 
schorowanych. Emeryci to „m ohe- 
rowe berety” , jakiś „c iem nogród” 
nie znający współczesnego świata, 
żyjący przeszłością, „dew oci” itp. 
Jednym słowem — kpiny, szyder
stwa i lekceważenie. Królu je m ło
dość i — niestety — niedośw iad- 
czenie, pogoń za „u łudą ” i aro
gancja. Brak jest chociażby zwy
kłej, m iędzyludzkiej kultury.

Jak m łodzi patrzą na starość i jak 
ją widzą? W yniki ankiet nie są 
optym istyczne, a nawet — po pro
stu — przerażają. Należałoby g łoś
no krzyczeć, że jest źle, bardzo źle, 
że trzeba coś robić, aby przyw ró
cić zrozum ienie i empatię. Na ła 
mach prasy pojaw iają się, co

prawda, artykuły oma
wiające ten bolesny 
problem. Coraz w ię
cej naukowców (psy
chologów , pedago
gów, socjo logów , le
karzy udziela w yw ia
dów z zakresu oma- 
w ianegotu  problemu. 
Bo przecież „i m ło
dych czeka starość” 
(Gaz. Wyb. z 17 lis to
pada ub.r.).

90 proc ankietow a
nych studentów  róż
nych uczelni w wieku 
21 do 22 lat ma obraz 
starego człowieka, ja 
ko osoby niedołężnej, 
złośliwej, agresywnej, 
zagubionej, tracącej 
pam ięć, szukającej 
swojego miejsca w ży 
ciu. N ikomu, powta
rzam: nikomu, senior 
nie ko jarzył się z mąd
rością i dośw iadcze
niem. Wiedza senio
rów najczęściej — 
według m łodego po
kolenia — ma ty lko  
mało przydatny w y
m iar h istoryczny(l), 
a to nie jest nikomu 
teraz potrzebne.

Wyniki badań poka
zały, jak silne jest 
obecnie działanie ste
reotypów. M łodzi co
raz rzadziej mają b li
ski kontakt z w łasny

mi dziadkam i. Wychodzą z założe
nia, że stary człow iek i tak nic nie 
zrozumie, w ięc nawet nie próbują 
mu opowiedzieć o swoich pasjach, 
sukcesach, porażkach. Nie usiłu ją 
się do niego zbliżyć. Tę sytuację 
pog łęb ia ją  nowe techno log ie , 
w których starsza osoba często nie 
jest biegła, a więc: komputer, 
internet, kom unikatory, facebook 
i m nóstwo innych gadżetów, które 
są bardzo ważną częścią świata 
m łodych. Tyle że swoich dziadków 
nawet nie próbują do tego świata 
zaprosić.

W pływ na taką sytuację mają też 
rodzice m łodych ludzi, którzy sami 
często nie mają szacunku do 
swoich rodziców. Traktu ją  ich 
użytkowo, czyli chętnie w ykorzy
stu ją do zajm owania się wnukam i, 
ale nie szanują ich zdania, w y-

wyśmiewają ich słabości w obecnoś
ci dzieci. N ikt nie tłum aczy dzie
ciom , na czym polega starość. 
Dzieci widzą, że rodzice często 
traktu ją  w łasnych starzejących się 
rodziców  jak przysłow iową „ku lę  
u nog i” , n ieprzyjem ny obowiązek. 
A przecież to właśnie rodzice po
w inn i usiąść z dzieckiem  i pow ie
dzieć, że — na przykład, dziadko
wi mogą się zdarzać takie sytuacje, 
kiedy lepiej pamięta swoje dzie
ciństwo, niż to, co m ia łte raz kupić 
w sklepie. M imo to dziadek nadal 
pozostaje wartościowym  człow ie
kiem i wciąż może mieć wnukowi 
bardzo dużo do zaoferowania. 
Oczywiście, zdarzają się jeszcze 
przypadki zajm owania się star
szymi przez wnuki. Ale, niestety, 
są to ty lko  przypadki. Czasy, 
w których senior był kojarzony 
z mądrością i doświadczeniem, 
m inęły. Czyżby bezpowrotnie?

Jeden z C zyte ln ików  napisał: 
„Dożyłeś w ieku emerytalnego. Je
steś emerytem i... napotykasz róż
ne niespodzianki. Pom ińmy kwe
stię finansów, bo to zbyt przy
ziemna i znana sprawa. Ale inne 
sprawy też mają znaczenie... Sie
dzisz sobie w fo te lu  i nagle dzwoni 
te lefon. Podnosisz słuchawkę i s ły
szysz głos m łodej osoby, która 
pyta, czy w domu jest ktoś w wieku 
do czterdziestu lat. Odpowiadasz, 
że nie ma, i pytasz, czy ktoś w tym 
w ieku jest poszukiwany przez po
licję? Ona mówi, że nie, chodzi
o ankietę te lefoniczną. — A ze mną 
pani nie może przeprowadzić tej 
rozmowy? — pytasz. A ile ma pan 
lat? Odpowiadasz, że dwa razy ty 
le. — To dziękuję — mówi m łoda 
osoba i odkłada słuchawkę. I eme
ryt zostaje sam w zamyśleniu, że tu  
także został odstaw iony na boczny 
to r i jego doświadczenia oraz zdo
bytej mądrości n ikt nie chce 
wysłuchać. Podobnie bywa, kiedy 
siedzisz przy komputerze. Zdoby
łeś w tym zakresie już jakieś 
dośw iadczenie i całkiem nieźle ci 
idzie. Surfujesz sobie po portalach: 
Nasza Klasa, Facebook, K lub Se
niora, albo piszesz e-maile czy 
wspomnienia... Nagle pokazuje się 
na ekranie m onitora okienko za
praszające do w ypełnien ia ankiety. 
Klikasz w poszczególne kwadraci
ki, w pewnym m om encie napoty
kasz pozycję: w jakim  przedziale 
w ieku jesteś. Klikasz prawdę — 
powyżej sześćdziesięciu. Po tym



klikn ięciu  pokazuje się napis: 
dziękujemy. S iedziszzdum iony, bo 
znowu cię zlekceważyli, pom inęli, 
jako kogoś już n iepotrzebnego” . 
Czyteln ik pyta: Czy my, emeryci, 
jesteśmy potrzebni ty lko  do pó j
ścia do urn wyborczych?

Do dziś w różnych plem ionach 
uznawanych u nas za prym itywne, 
występuje rada mędrców, w której 
zasiadają seniorzy. Tam stary 
człow iek jest źródłem życiowej 
mądrości i w yrocznią w wielu 
sprawach. Ten sposób atencji na 
pewno w naszej kulturze się nie 
pojawi, ale należy zadbać o to, by 
zm ieniło  się społeczne postrzega
nie seniorów. W jaki sposób? Otóż 
g łównie przez przybliżanie m ło
dym ludziom okresu rozwojowego, 
jakim  jest czas późnej dorosłości. 
Oni o starości wiedzą niewiele, 
a przecież ona też ich czeka. Coraz 
rzadziej m łodzi żyją z dziadkam i 
pod jednym  dachem, co jeszcze do 
niedawna było bardzo częste. 
Rodziny były w ielopokoleniowe. 
A teraz ograniczają się do rodzi
ców i dziecka. Dziś m łody człow iek 
pod pojęciem „rodz ina” w idzi 
mamę, tatę i dzieci. Coraz częściej 
tworzona przez niego - rodzina 
odcina się od dziadków, ciotek 
i wujków. Nie ma czasu na spot
kania z nią, na wspólną celebrację 
różnych uroczystości. I potem 
łatw ie j podjąć decyzję o rozstaniu, 
kiedy więzi są ty lko  m iędzy dw o j
giem ludzi. M łodzi ludzie nie szu
kają u starszych pom ocy w kryzy
sowych sytuacjach, jakie pojawiają 
się w związku, a przecież by mogli. 
N ie d b a ją te żo  relacje z dziadkam i, 
którzy w kryzysie m ogliby być 
źródłem siły... Jak w ięc zm ienić 
w izerunek seniora? Zacząć uczyć 
w szkole, czym jest starość. 
Dziadek jest często idolem dla 
małego dziecka i w wieku przed
szkolnym jego relacja z wnukiem  
jest często silna. To moment, kie
dy dziadkow ie wspaniale się rea li
zują w swoich rolach. Ale przed
szkole to dziś ostatnie miejsce, 
w którym  się św iętuje Dzień Babci 
i Dziadka. Później, przychodzą 
koledzy, i relacja ta zanika. Dla 
starszego dziecka dziadek czy 
babcia stają się już żmudnym  
obowązkiem, bo wnuczek w ola łby 
np. pograć w piłkę, zamiast iść na 
im ieniny do babci.

Powinniśm y uczyć dzieci w pod
stawówce, jak zadbać o swoją 
babcię, czy dziadka, jak ich zro
zumieć, jakie korzyści płyną z re
lacji z nimi. Dobrze by było zapra
szać też na lekcje dojrzałych, 
mądrych ludzi różnych zawodów, 
którym  młodzi m ogliby zadawać 
pytania.

Uczenie w podstawówce raczej 
nie powstrzyma tendencji, chyba 
od lat już obecnej w zachodniej 
Europie, a u nas rozszerzającej 
się — oddawania seniorów  bądź 
odchodzenie przez nich do ośrod
ków dla starych ludzi. Ale, uwaga, 
to od nas zależy, czy ta tendencja 
przybierze m onstrualne rozm iary 
w naszym kraju, czy nie.

Świat pędzi, m łodzi gonią, senio
rzy natom iast żyją trochę woln ie j. 
Te dwie prędkości nie są zsyn
chronizowane, jeszcze się nie 
przenikają w sposób satysfakcjo
nujący, ale wszystko przed nami. 
Porozum ienie jest możliwe. Wiele 
też pod tym względem zależy od 
samych seniorów  — ich też trzeba 
edukować i wspierać, by m entalnie 
lepiej odnajdywali się w nowych 
relacjach. Bowiem w pływ  na to ste
reotypowe postrzeganie starości 
mają też sami seniorzy. Sądzą, 
że w iek zwalnia ich z obowiązku 
zainteresowania światem i śledze
nia rozwoju cyw ilizacyjnego, że po 
cóż mają się uczyć czegoś nowe
go, jeśli już są na to za starzy. Ma- 
jąobaw ę,żew ie lu  rzeczy jużs ięn ie  
nauczą, nie zrozumieją. N iechęt
nie podchodzą do kom putera i in 
nych skom plikowanych urządzeń 
i głośno mówią o swych nie- 
pewnościach w tym zakresie. W y
nika to z jednej s trony z lęku przed 
„n ieznanym ” , z drugie j zaś — tro 
chę z lenistwa. Mają swoje nawyki, 
do zm iany których trudno  ich sk ło 
nić. Jednym  słowem, w grupie  se
n io rów  są różne osoby, także takie, 
które nie chcą lub nie potrafią  (nie 
mają odwagi) skorzystać z dóbr 
cyw ilizacyjnych, natomiast z lu 
bością narzekają na brak pienię
dzy i kontaktu z m łodym i. Przyda
łaby się tu zachęta ze s trony ludzi 
m łodych i pom oc tzw. techniczna. 
Senior nie chcia łby się skom prom i
tować przed m łodym i, że trudno 
mu zrozum ieć techniczną stronę 
nowych urządzeń, toteż reakcje 
seniorów  — pełne zdenerwowa
nia — to przede wszystkim  rodzaj 
obrony.

Stary człow iek często w iele rze
czy robi w oln ie j, codzienne obo
w iązki przychodzą mu z trudem , co 
przyczynia się do frustrac ji. Oba
wia się m łodych ludzi: z powodu 
tego lęku czasem reaguje nerwo
wo. Zdarza się, że seniorzy w y
dają zbyt radykalne sądy na te 
mat młodzieży, wspom inając jed 
nocześnie, jak za ich czasów było 
dobrze. M łody człow iek nie poma
ga jednak seniorow i pomyśleć
o m łodych inaczej. Skoro wnuk nie 
pozwala się poznać, to senior w y
rabia sobie zdanie pod wpływem 
tego, co przeczytał w gazecie,

w ys łucha ł w radiu i usłyszał od 
sąsiadów. A przecież senior chęt
nie by poznał sposób patrzenia na 
św iat przez m łodych. Dowodem na 
to, że jest o twarty na naukę i no
we doświadczenia, są uniwersyte
ty  trzeciego wieku, tak bardzo 
oblegane w całym kraju. Senior 
ma w sobie ogrom ne pokłady 
energii, której nie ma w co prze
kuć. Z tej energii m ogliby m ło
dzi czerpać garściam i (a czerpią 
jedyn ie  z ich w olnego czasu, k tó 
ry chcą im zabrać do opieki nad 
dziećmi).

Czy jest jakaś nadzieja, że może 
w ciągu najbliższych lat coś się 
zacznie zm ieniać? Wiele osób 
działa w tym kierunku. Pojawią się 
na pewno kampanie społeczne 
i pierwsze zm iany w samej m ental
ności ludzi. Już teraz o starości 
zaczyna się m ów ić w ięcej, niż kilka 
lat temu. Powiedzmy sobie jasno: 
społeczeństwo polskie starzeje się.
I nie ty lko  polskie, tak jest i na 
zachodzie Europy. W yniki w ielu 
badań sygnalizują, że to ważny 
społecznie problem, wobec k tó 
rego nie można być obojętnym . 
Aby coś „d rgnę ło ” w tej sprawie, 
potrzebne są też zm iany syste
mowe. M.in. pow inien powstać 
zawód geragoga — jak tw ierdzi 
dr W. Gulin — dziekan Wydziału 
Pedagogicznego w Szkole Wyższej 
w Bydgoszczy. Tysiące m łodych 
ludzi stanie bowiem przed trudną 
decyzją, jak pom óc schorow a
nemu rodzicow i? Wziąć go do sie
bie? Znaleźć opiekunkę? Jeśli tak, 
to gdzie jej szukać? Jak wspierać 
rodzica? Co będzie najlepsze dla 
niego i rodziny? Geragog to osoba, 
która po odbyciu  studiów  z pogra
nicza psychologii, pedagogiki i ge- 
ron to log ii specjalizowałaby się we 
wspieraniu seniora i jego rodziny. 
Każda rodzina pow inna móc za 
darmo skorzystać z takiej pomocy. 
Dzięki spotkaniom  ze specjalistą 
seniorzy m ogliby uniknąć depresji, 
która w późnej dorosłości często 
się pojawia, nawiązać nowe kon
takty, tra fić  na ciekawe zajęcia. 
A rodziny opiekujące się starszy
mi — uzyskać profesjonalne wspar
cie i przy okazji dow iedzieć się, jak 
przełamywać stereotypy związane 
ze starością. Geriatra to lekarz, 
a tu potrzebny jest specjalista od 
spraw społecznych, co oczywiście 
nie umniejsza zadań geriatrów. 
Takim i sprawami pow inien się 
zajmować absolwent pedagogiki 
specjalizującej się w świecie se
n iorów  i o toczeniu tego świata. 
Pamiętajmy bowiem, że dzisiejsi 
m łodzi będą także starszymi ludź
mi.



Nauka
Czy wiecie, że w całych dziejach Ziemi nie spadły z  nieba dwa jednakowe płatki śniegu? Nie wiecie? To posłuchajcie..

Pada śnieg srebrzysty, biały, miękki..

wielu. W iększość fizyków  pra
cuje nad zgłębianiem ta jn ików  
kosmosu, cząstek elementarnych, 
kwantów, czarnych dziur, teo
rii superstrun. W tych dziedzi-

Pana profesora fizyki z kalifornijskiej Politechniki Caltech ocza
rowały płatki śniegu. Zaczął je fotografować, wpatrywać się 
w przepiękne wzory, jakie posiadają śnieżynki i dociekać, skąd się 
biorą ich unikalne wzory. Oczywiście, jest tu mowa o p. Kenneth 
Libbrechcie, laureacie ubiegłorocznej Nagrody Nilssona, przyzna
wanej od 1998 r. tym, którzy za pomocą aparatu fotograficznego  
odkrywają piękno w nauce, technice i medycynie.

P. Kenneth L ibbrecht śledzi do j
rzewanie kryształów  lodu, czyli 
p łatków śniegu. — Staram się zro
zumieć, jak to, co dzieje się na 
poziom ie m olekuł wody, przekłada 
się na wzrost pięknej lodowej 
struktury. To równie skom pliko
wane jak rozwój drzewa z nasiona 
albo człowieka z zarodka — mówi 
Am erykanin. Zapewnia, że kruche
i krótkie  życie śnieżynek kryje 
wiele tajem nic. — Podobno — 
opowiada L ibbrecht wesołą h isto
ryjkę — kiedy A lbert Einstein tra 
f ił do nieba, Pan Bóg w yjaw ił mu 
teorię wszystkiego, nad którą 
uczony pracował całe życie. „Ja
kie to proste, szkoda, że sam na 
to nie wpadłem !” — m iał krzyknąć 
Einstein. Zaraz potem spytał
o prawidła wzrostu kryształów, ale 
od Boga usłyszał ty lko : „N ie  wiem, 
jeszcze nad tym pracuję” .

Rozumiemy już dzisiaj sześcio
kątną sym etrię p łatków śniegu, 
nad wyjaśnieniem  której g łow ili się 
w ielcy uczeni, m.in.: Kartezjusz,
Robert Hooke, Johannes Kepler.
Cząsteczki wody układają się 
w strukturę  plastrów  m iodu. Ale 
dlaczego raz rosną w cienkie 
igiełki, ko lum ny lub płytki, a innym 
razem przypom inają rozgałęzioną 
paproć lub gwiazdę? Co kieru
je m olekułam i wody, że dołącza
ją się do rosnącego krzyształu 
akurat w tym , a nie w innym m ie j
scu, nie zaburzając przy tym 
sześciokątnej sym etrii? To wciąż 
zagadka. Powstały już nawet kla
syfikacje płatków śniegu (sam 
L ibbrecht dzieli je na 35 gatunków) 
oraz diagram ich kształtu w za
leżności od tem peratury i w il
gotności powietrza, ale skąd się 
bierze ta zależność, nie w iado
mo. I raczej szybko się tego 
nie dow iem y, ponieważ badaczy 
m ikroskopowej dynam iki jest me

nach nad jednym zagadnieniem 
pracują tysiące naukowców.

L ibbrecht zaczynał od badania 
Słońca, a śnieżynkam i zajął się 
przypadkiem — szukając zajęcia 
dla postdoktoranta. Żeby w labora
to rium  wychodow ać śnieżny pła
tek, trzeba mieć komorę z kontro 
lowaną temperaturą, w ilgotnością  
oraz zarodek, na którym  kryształ 
zaczyna rosnąć. Dla lodu zarod
kiem jest zw ykły pyłek czy d ro 
binka kurzu unoszącego się pow ie
trzu. L ibbrecht w ym yślił taką me
todę: hoduje śnieżynki na druciku, 
k tó ry  na początku u trzym uje pod 
napięciem  2000 V. To sprawia, że 
z drucika  wyrasta bardzo cienka

lodowa igie łka i kiedy napięcie 
zostaje wyłączone, na końcu tej 
ig ie łk i jak p iękny lodow y kwiat 
zaczyna rozwijać się kryształ.

Uczony jeździ po całym świe- 
cie i fo tografu je  płatki spadają
ce z nieba. To sprawia mu naj
większą radość. Obserwuje spada
jącą śnieżynkę przez szkło po
większające, a trzeba się przy tym 
bardzo śpieszyć, ponieważ już 
m inutę po tym, jak śnieżynka 
spadnie z nieba, doskonałe dzieło 

natury zaczyna to p 
nieć i na zawsze traci 
swój idealny kształt.

A oto h is toria  p ła t
ka śniegowego — opo
wiedziana przez Ken
netha Libbrechta.

Zaczyna się wszyst
ko wysoko w chm u
rach w śród  b il io 
nów m aleńkich kro
pelek. Woda, k tó 
ra je  tworzy, m o
że d ługo być w sta
nie przechłodzo- 
nym — nie zamienia 
się w lód, nawet jeśli 
tem peratura spadnie 
znacznie poniżej ze
ra. K iedy jednak jed 
na kropelka zamarz
nie (z powodu tkw ią 
cego w niej z iar
na zanieczyszczenia), 
staje się zarodkiem 
kryształu, który szyb
ko zaczyna rosnąć.
Przyłączają się do 

niego cząsteczki wody, które paru
ją z sąsiednich kropelek. Duży pła
tek śniegu — rozm iaru kilku m ili
m etrów  — może powstać kosztem 
nawet m iliona kropel. W czasie 
wzrostu płatek nie tkw i w jednym  
miejscu, w okó ł zm ienia się tempe
ratura i w ilgoć. W ystarczy nie
w ielka ich zmiana, by rozw ija ł się 
w całkiem  innym  miejscu. Dlatego 
w całych dziejach Ziem i nie spadły 
z nieba dwa jednakowe płatki 
śniegu.

Przyjrzyjm y się teraz płatkom 
śniegu sfotografowanym  przez 
K. L ibbrechta. Cóż za niesam owity 
kunszt tych s truktu r gwiezdnych
i baśniowe piękno!
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bie ; auzury sakram entek. Prze
s ia ł is tn ieć w  czasie Pow stan ia  
W arszaw skiego, a po w o jn ie  nie 
zrekonstruow ano  go.

Pałac Kazanowski. Z tym  pa
łacem  nie m og ła  się rów nać żad
na inna rezydencja  w arszaw ska 
z p ie rw sze j p o ło w y  XVII w. B udo 
wę p od ją ł ok. 1628 r. k ró l Z y g 
m un t III Waza d la  syna W ła dy
sława IV w m ie jscu w cześn ie jsze 
go dw oru  podkom orzego  k ró le w 
sk iego  A ndrze ja  B obo li. P ro jek
tantem  b y ł p rzypuszcza ln ie  C on- 
stante  T enca lla . W 1632 r. k ró le 
w icz bez zg od y  o jca  p od a row a ł 
n ie uko ńczo n y  pałac sw em u u lu 
b ieńcow i Adam ow i Kazanowskie- 
mu. K ró l Z yg m u n t III to le ro w a ł 
rozrzu tność syna. Jednak eks
cesy K azanow skiego p rzyb ra ły  
tak ie  rozm iary, że m onarcha  roz
kazał zap ięczę tow ać rezydencję  
p rzy K rakow skim  Przedm ieściu  
i n ie  w iadom o, jak  by się ca ła  
spraw a skończy ła , g d yb y  nie 
śm ie rć  k ró la  30 kw ie tn ia  1632 r. 
Od tego  czasu Kazanow ski m óg ł 
bez przeszkód p rzekszta łcać
i w yposażać sw oją  rezydencję . 
F rancuski p od ró żn ik  Jean Le 
Laboureur w spom ina ł: „P rzy 
znam, żem się c z u łja k b y  p rzen ie 
s iony  we śn ie  do jak iegoś czaro 
dz ie jsk iego  pa łacu ” .

Od s trony K rakow skiego Przed
m ieścia  przed pałacem  była fosa
i p a rte ro w y  budynek z bram ą. Od 
u lic y  w ch o d z iło  się do  n iego  
przez m ost zw odzony. W g łęb i, 
w o kó ł dużego kw adra tow ego  
dziedzińca, s ta ły  boczne sk rzy 
dła i dop ie ro  na sam ym  stoku  
skarpy w iś lane j w zno s ił się cz te 
roko nd ygn acy jn y  pałac. Od ska r
py na tarasach opada ł ku W iśle 
starann ie  u rządzony ogród , z fo n 
tannam i, o ranżerią , ze zw ie rzyń 
cem, z reg u la rn ym i szpa leram i 
drzew  i n ieod łączną  gro tą. O l

śn iew a ła  sala sto łow a. Stała 
w nie j fo n ta n n a  ze srebra  w  fo r 
m ie Bachusa z beczką, z któ re j 
b iło  w ino .

Pałac z og rom nym  m ają tk iem  
odz iedz iczy ła  p iękna żona Kaza
now sk iego  — Elżb ieta. W yszła 
ponow n ie  za mąż za podkanc le - 
rza ko ro nn eg o  H ie ron im a  Ra
dz ie jow sk iego , uw ażanego za 
jedną  z na jba rdz ie j odraża jących  
postac i naszych dzie jów . G dy 
w  1652 r. rozw odz iła  się z n im , je j 
b ra t Je rzy  B. S łuszka za ją ł z b ro j
n ie pałac. R adz ie jow sk i nie d a łza  
w ygraną  i p ró bo w a ł o d b ić  rezy
denc ję  siłą. Sąd skazał E lżb ietę
i je j b ra ta  na rok i 12 n iedz ie l 
w ieży, a R adz ie jow sk iego  o b ło 
ż y ł in fam ią  i skazał na ban ic ję .

Dalsza h is to ria  m agnata  jest 
znana z „P o to p u ” H enryka  S ien

kiew icza. U c iek ł do Szw ecji i w ró 
c ił  w  1655 r. w raz z a rm ią  
szwedzką. G dy k ilka  m ies ięcy 
późn ie j na jeźdźcy g ra b ili W ar
szawę, pałac R adzie jow skiego  
oca la ł. U le g ł jednak  zn iszczeniu  
w  czasie o db ija n ia  W arszaw y 
w 1656 r. zdem olow any przez Pola
ków, jako  s iedziba  zd ra jcy .

T o tu  H e n rykS ie n k ie w icz  kazał 
w a lczyć  panu Z ag łob ie  z m a łpa 
mi.

Pałacu nie o dbudow ano , a dziś 
jed ynym  śladem  po n im  jes t 
pom a low ana  na z ie lo no  szyszka 
z a ttyk i w m urow ana  w  asfa lt na 
dz iedz ińcu  Tow arzystw a  D ob ro 
czynnośc i.

Oprać. „Warszawa 
nieodbudowana”

(G.W. z 2.8.2009 r.)
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Panoram a W arszaw y Erika D ah lberga w  1656 r. od Pałacu K azim ierzow skiego z lewej po N ow e M iasto z prawej

Erik D ah lberg , a rch itek t, inży
n ie r i ry to w n ik  c iąg ną cy  w raz ze 
szwedzką arm ią, sp o rządz ił pa
noram ę W arszaw y od s tro n y  
W isły. W spania łe  pałace p iętrzą 
się w zd łuż skarpy. S trze la ją  m ię
dzy n im i w ieże koście lne , a b liże j 
W is ły  opada ją  na tarasach o g ro 
dy. O g lądam y m .in. n iezw yk łe  
pałace Kazanow skiego, K on iec 
po lsk iego  i k ró lew sk i K az im ie 
rzowski.

Zapewne w idok  W arszawy epo
ki W azów p ow sta ł w lipcu  1656 r. 
Jest jego przedśm ierte lnym  ob ra 
zem panoram y m iasta. W kró tce  
w ie le  bud ynkó w  za m ien iło  się 
w ruinę, a rezydencje  w znoszone 
w zd łuż ska rpy  n ig dy  ju ż  nie 
za chw yca ły  rów n ie  n ie w yob ra 
ża lnym  bogactw em . C zęśćz  nich 
została  potem  odbudow ana
i w ie lokro tn ie  przekształcona. Tak 
się s ta ło  c h o ćb y  z pałacem  he t
mana w ie lk ieg o  ko ronnego  Sta
n is ław a K on iecpo lsk iego , k tó ry  
przez w ie le  dz ies ięc io lec i należa ł 
do R adz iw iłłów , na począ tku  XIX 
w. s ta ł się s iedz ibą  nam ies tn ika  
K ró lestw a  Po lskiego, Józefa  Za
jączka, dziś zaś jes t Pałacem  
P rezydenckim .

Przedstawiamy tuta j XVII-w iecz- 
ne rezydenc je  na skarp ie , k tó re  
p rzesta ły  is tn ieć lub zosta 
ły  tak p rzebudow ane, że ty lk o  
w n iew ie lk im  s to pn iu  p rzyp o 
m ina ją  swe p ie rw o w zory . O to  
one:

V illa  Regia, czy li Pałac Kazi
m ie rzow ski. Jedyn ie  n iew ie lk i 
ok ru ch  w azow skiego  czaru ma 
dziś z rekonstruow ana  po w o jn ie  
e lew acja  pałacu od s tro n y  ska r
py. Fasada to  już  dz ie ło  k lasy
cyzm u. P ryw atna  rezydencja  k ró 
lew ska stanę ła  w  m ie jscu w cze
śn ie jszego  pałacu ogrodow ego  
ju ż  w  czasach Z ygm u n ta  i i i ,  ale 
dop ie ro  po p o top ie  szw edzkim  
p rze n ió s ł się tu d w ó r m onarszy 
Jana Kazim ierza i L udw ik i M arii, 
k tó ra  zm arła  tu ta j 10 m aja 1667 r. 
K ilka  m in u t po je j śm ie rc i do 
kom na ty  w pa d ł zz ia jany król. 
„U ją ł Ludw ikę  za rękę, a gdy z ro 
zum ia ł, że nie żyje, w y b u c h n ą ł 
p łaczem . Poszed ł do sw o jego  
apa rtam en tu , zam kną ł się w  nim
i n iko go  nie w pu szcźa ł” . Sam nie 
p o tra fił już  rządzić. Rok późn ie j 
abdykow a ł. W 1696 r. pa łac sp ło 
nął, a podczas w o jn y  pó łno cne  
rzeźby ogrodow e  zrabow ano, w y
w ożąc je  na rozkaz cara P io tra  I 
do Petersburga.

Tuż obok pałacu zna jdow a ła  
się ga le ria  o g rod ow a  za p ro je k 
tow ana  przez G iovann iego  B a tti- 
stę G is len iego . O tw ie ra ła  się 
a rkadam i na W isłę  i zosta ła  o p i
sana ok. 1676 r. przez m agnata
i in te lek tua lis tę  S tan is ław a Hera- 
k liusza  Lubom irsk iego .

W illa  z kotem  w herb ie . W po
rów nan iu  z rezydenc jam i m ag
nack im i sprzed p o topu  w illa  
M a łgo rza ty  i Adam a K o to w sk ich

była  m ała jak  dom ek d la  lalek. Bo 
też i sam i K o to w scy  nie m og li 
rów nać się z m agnatam i. Za to 
rezydenc ję  za p ro je k to w a ł im na j
w yb itn ie jszy  a rch ite k t czasów  
Jana III S ob iesk iego  — T ylm an  
z G am eren.

O bdarzen i licznym i ta len tam i 
z ro b ili zaw ro tnę  karierę. Adam  
K o tow sk i s ta rtow a ł z pozyc ji, 
zdaw a łoby się, n ieda jące j żad
nych szans na awans spo łeczny. 
U ro dzo n y  w 1626 r. b y ł zb ieg łym  
ze Ś ląska synem  ch łopa  pań
szczyźn ianego . Przy poparc iu  
m ożnego p ro tek to ra , s ta ros ty  
b ieck iego  Jana W ie lkopo lsk iego , 
w  1659 r. uzyska ł od k ró la  Jana 
Kazim ierza szwedzką n ob ilita c ję , 
zm ien ia jąc  nazw isko  Kot na Ko
tow sk i. Już p ięć lat późn ie j w y 
s tępow a ł jako  bankie r. Z czasem 
zaś doczeka ł się god no śc i sta 
ros ty  żyw ieck iego  i od 1676 r. 
s to ln ika  w yszog rodzk iego . W illa  
pow sta ła  na ty łach  Rynku N ow e
go M iasta. Już w 1688 r. rezyden
c ję  nabyła  k ró low a  M arys ieńka  
Sobieska  z m yślą osadzen ia  tu 
sp ro w adzonego  z F ranc ji zakonu 
sakram entek. N iebaw em  T ylm an  
z G am eren w sąs iedztw ie  rezy
d en c ji w zn ió s ł k o śc ió ł o raz zabu 
dow an ia  klasztorne.

Od końca  XVII w. aż do  zn isz 
czen ia  w  1944 r. pałac s ta ł się n ie 
d os tępny , zn a jd o w a ł się w  ob rę -
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