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CENA 2 ZŁ

NASZA OKŁADKA
Na okładce prezentujemy obraz
Anioł Pański — namalowany
przez Aleksandra Gierymskiego
w r. 1890 (Muzeum Narodowe
w Warszawie). Artysta uchwycił
na nim związek człowieka z pracą
i wiarą. Przerywano pracę, gdy
tylko dzwony wzywały na Anioł
Pański. Powaga, skupienie i żar
liwość modlitwy wyraźnie maluje
się na twarzach wiejskich kobiet.
Podobny temat przedstawia na
swym obrazie Francois Millet,
o którym piszemy poniżej.
Millet związany z grupą malarzy two
rzących w Barbizon, był autorem
wielu wspaniałych pejzaży, ale naj
większą sławę zyskał dzięki obrazom
z życia wsi. U rodził się na wsi i codzienneżycie i troski normandzkich
chłopów znał z własnego doświad
czenia. A niot Pański to najbardziej
znany obraz Milleta. Oświetlone
promieniami zachodzącego słońca,
ciągnące się po horyzont kartoflisko
stanowi monotonne tło dla sceny
rozgrywającej się na pierwszym pla
nie. Para wieśniaków zajętych w y
kopkami przerywa pracę wezwana
do m odlitwy dźwiękiem dzwonów
dochodzących z widocznej w oddal i
wieży kościelnej. Dzwon na A nio ł
Pański wzywający na modlitwę rano,
w południe i wieczorem, wyznaczał
odwieczny rytm codziennej pracy na
wsi. Pełni skupienia, oddani w ie
czornej m odlitwie chłopi stają się
alegorią związku człowieka z pracą
i wiarą. Obraz A n io ł Pański re
produkowany w setkach egzempla
rzy najrozmaitszymi technikami,
od oleodruku po haft, znalazł swe
miejsce pośród obrazków ze świę
tymi i Matką Boską, pom im o że
w istocie jest obrazem w pełni
świeckim.
Obraz Francoisa Milleta (1814-1875):
Anioł Pański

Anioł Pański
(modlitwa)
P.: A nioł Pański zwiastował
Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świę
tego.
Zdrowaś Maryjo, łaski peł
na, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus. Święta Mary
jo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi, teraz i w go
dzinie śmierci naszej. Amen.
P.: Oto ja, służebnica Pań
ska.
W.: Niech mi się stanie
według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
P.: Módl się za nami, święta
Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godny
mi obietnic Chrystuso
wych.
P.: Módlmy się: Łaskę Two
ją prosimy Cię, Panie,
racz wlać w serca nasze,
abyśmy którzy za zwia
stowaniem anielskim Wcie
lenie Chrystusa, Syna
Twego poznali, przez
Mękę Jego i Krzyż do
chwały zmartwychwsta
nia byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana
naszego.
W.: Amen.
P.: Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, te
raz i zawsze, i na wieki
wieków. Amen.
P.: W ieczny odp o czyn e k
racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista
niechaj im świeci.
P.: Niech odpoczywają w po
koju.
W.: Amen.

Zwiastowanie NMP — mai. F. Albani

Powstanie modlitwy Anioł
Pański datuje się na wiek XIXIV. Trzy razy dziennie dzie
ci Boże odkładały codzien
ne zajęcia, aby wznieść swe
go ducha i kontemplować ta
jemnicę miłosierdzia: Wcie
lenie Syna Bożego w łonie
Dziewicy Maryi. Dziś, w obli
czu zła, które burzy po
kój, wielu chrześcijan na
nowo odkrywa „Pozdrowie
nie Anielskie” i odmawia je
w intencji pokoju.
Niektóre zwyczaje, jakie
przed wiekami towarzyszy
ły odmawianiu m odlitwy
A n ioł Pański, zostały znie
sione lub zaledwie się je
dostrzega w dzisiejszym
życiu. Jednakże cała war
tość kontemplacji zwracają
cej się ku tajem nicy Wciele
nia Słowa, znaczenie pozdro
wienia anielskiego, skierowa
nego do Najświętszej Maryi
Panny, błaganie o Jej m iło

sierne wstawiennictwo, po
zostają niezmienione. I cho
ciaż zmieniły się czasy, to
jednak dla większości ludzi
zawsze pozostają te same,
charakterystyczne chwile
dnia: rano, południe i wie
czór, które wyznaczają fazy
ich działalności i zarazem
wzywają do wprowadzenia
pewnej przerwy poświęco
nej tej modlitwie.
Na kiedy datuje się słowa
m odlitwy na A nioł Pański,
które znamy dzisiaj? Praw
dopodobnie, choć nie jest
to pewne, za czasów św. Piu
sa V (1566-72) modlitwa
A n ioł Pański przyjęła swą
obecną formę; z wyjątkiem
wersetu i m odlitwy końco
wej, które to zostały dodane
później.
W XIX w. „Zdrowaś Mary
jo ” było odmawiane trzy
razy dziennie i poprzedzo
ne zawsze biciem dzwonów.
Nasze słowo o modlitwie
Anioł Pański chce być
jedynie ponowieniem na
szej prostej, lecz gorącej
zachęty, by — jeśli to moż
liwe — podtrzymać zwyczaj
odmawiania tej modlitwy.
Nie wydaje się, by trzeba
było ją odnawiać. Po tylu
bowiem wiekach trwa jej
moc i piękno, gdyż budowa
jej jest prosta i zapożyczona
z Pisma Św. Jej historyczny
początek wiąże się z błaga
niem o zachowanie pokoju.
Nadto jej liturgiczny rytm
w pewien sposób uświęca
różne chwile dnia — jak
powiedział papież Paweł
VI — wreszcie skłania ona
do przypomnienia tajemni
cy paschalnej, albowiem
poznawszy Wcielenie Syna
Bożego, prosimy, byśmy
„przez Jego Mękę i Krzyż
zostali do
p rowadzeni do
chwały zmartwychwstania” .

Rozważania biblijne

Faryzeusz czy celnik
„Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo
jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze
wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie
tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony”. (Łk 18, 9-14)
Chrystus mówi, że dwóch ludzi
weszło do świątyni, aby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Jednakowy mieli oni cel, ale jakże
różne postawy. Ewangelia ocenia
ich zachowanie krótkim , ale w y
mownym sformułowaniem: Po
wiadam wam, ten odszedł do do
mu usprawiedliwiony, a nie tamtem.
Faryzeusz wszedł do świątyni
pełen pychy, podtrzymywanej o l
brzymim bagażem swoich wszyst
kich codziennych trosk i proble
mów. Wszedł do świątyni z myślą
o dziesięcinach, o tym, co kupi
i sprzeda. Zapomniał, czy może nie
myślał o tym, że świątynia jest
miejscem szczególnym: przycho
dzim y tu, aby się modlić. W mod
litw ie jesteś tylko ty i Bóg. On zna
wszystkie nasze troski, nie musisz
Mu ich przypominać. Spotkanie
z Bogiem wymaga od nas pokory.
Faryzeusz jej nie miał. Jego mod
litwa nie została wysłuchana.
W czasie m odlitwy, spotykając się
z Bogiem, nie możemy pogardzać
człow iekiem, bo nikt z nas nie wie,
co jest w duszy drugiego człow ie
ka.
Podczas m odlitw y rozmawiajmy
z Bogiem — w duchu pokory — o so
bie i własnych sprawach. Wspa
niały przykład pokory zostawił nam
celnik. On przypom ina nam, iż
przed Bogiem nie ma człowieka
sprawiedliwego; wszyscy jesteśmy
grzesznikami. W tej przypowieści
Jezus uczy nas właściwej mod
litwy, która powinna zaczynać się
i kończyć słowami: Boże, bądź
miłościw mnie grzesznemu” .
Dzisiaj Ewangelia ukazuje nam
dwie postawy w czasie m odlitwy,
te postawy były i są aktualne;
jakby wyjęte z życia. W m odlitwie
faryzeusza nie ma żadnej prośby
i poczucia własnej słabości. Fary

zeusz jest przekonany, iż spełnia
wszystkie przykazania, z czego
wynika pewna zarozumiałość. Je
go słowa „Dziękuję Ci, Boże, że nie
jestem jak inni ludzie” , można
określić jako „pokorną pychę” .
Oczywiście, taka m odlitwa nie
może trafić przed oblicze Bo
ga.
Inaczej m odlił się celnik, który
nosił w sobie poczucie własnej
w iny. Żyje on świadomością, że
jest grzeszny i sam z siebie nie
może zadośćuczynić sprawiedli
wości Bożej. Dlatego liczy na bez
graniczne miłosierdzie Boga. W tej
m odlitwie odnajdujem y myśli wy
jęte z Psalmu 50: „Z m iłu j się nade
mną, Boże, według miłosierdzia
Twego”.
Prośmy Jezusa Chrystusa, aby
nauczył nas pokornej modlitwy,
w któ re j u w ie lb io n y będzie
Bóg.

W obiektywie

fotoreportera:
Zycie naszych parafii

Chrzest
Komunia św.
Bierzmowanie
Kapłaństwo

Małżeństwo
-

Sakramenty w
naszym Kościele

Powszechne kapłaństwo wiernych

Fragmenty niepublikowanej pracy
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego

Nauka o tak zwanym kapłaństwie wiernych, sformułowana po raz pierwszy
przez Ojców Starego Kościoła, później została usunięta w cień i dopiero
M. Luter odkrył ją na nowo oraz z naciskiem propagował, a dzisiaj uznawana jest
przez większość Kościołów, ostatnio również przez Kościół Rzymskokatolicki.
W szczegółach jednak jest ona różnie interpretowana, jako że jej sens w
Nowym Testamencie jest zawiły i wieloznaczny. Na podstawie Ga 3,26-28; Ef 2,
17; Hbr rozdz. 7-10; 1 Tm 2, 5; 1 P 2, 9 n. oraz Ap 1, 6; 5, 10; 20, 6 można
zasadniczo odróżnić trzy interpretacje tej doktryny.
Pierwsze znaczenie nauki o powszechnym kapłaństwie wiernych jest takie, że
ma ona dowieść, iż za sprawą Chrystusowego dzieła zbawienia, do którego wie
rzący zostali „wchrzczeni” , „wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami
Bożymi” i jako tacy „wszyscy bowiem (Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni, męż
czyzna i kobieta) jesteście kimś jednym w Chrystusie” (Ga 3, 26-28). I dalej
według Ef 2,18, że „jedni i drudzy (Żydzi i poganie) w jednym Duchu mamy przy
stęp do Ojca” . Rozumie się przez to, iż jedna, wybrana ze wszystkich narodów
i warstw ludu wspólnota Boża w Chrystusie i w jednym Duchu stoi bezpośrednio
przed Bogiem, ma „przystęp do Ojca” . Ale ten dostęp do Boga otworzyła człon
kom wspólnoty — pod tym względem należy przede wszystkim brać pod uwagę
treść przekazu Listu do Hebrajczyków (rozdz. 7-10) — krzyżowa ofiara Chryst
usa na Golgocie. Przez nią sam Pan raz na zawsze okazał się jako prawdziwa
ofiara i prawdziwy ofiarnik oraz zniósł całe starotestamentowe ofiarnictwo
i kapłaństwo. On stał się naszym wiecznym Arcykapłanem, który wierzącym
w Niego udziela bezpośrednio zbawienia w ten sposób, że swoją na ziemi raz na
zawsze złożoną ofiarę, nieustannie ją dla nas aktualizuje w niebie, kiedy wstawia
się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9,11; 12, 24). Dlatego aby pojednać się
z Bogiem nie jest już więcej potrzebne pośrednictwo ludzkiego ofiarnika. „Dla
tego w Nowym Testamencie tak samo mało jest ofiar, jak i kapłanów, którzy
mogliby rościć pretensje, do tego, aby być pośrednikami między Bogiem
i grzeszną ludzkością” (biskup E. Herzog, który w obrębie starokatolicyzmu przy
wiązywałszczególnie wielką wagę do nauki o powszechnym kapłaństwie wier
nych). Pośrednikiem zbawienia może być tylko ten człowiek, który jest równo
cześnie Bogiem: Jezus Chrystus (1 Tm 2,5). W Nim i tylko w Nim wszyscy wierzą
cy cbez różnicy narodowości, stanu i płci mają wolny dostęp do Ojca.
Inną, dalej idącą interpretację tezy o powszechnym kapłaństwie wiernych
można wywnioskować z 1 P 2, 9 n. Według tego tekstu wierni mają nie tylko
bezpośredni udział w zbawczym dziele Chrystusa, lecz również w pełnomoc
nictwach, jakie w Apostołach przekazał wspólnocie Jezus Chrystus, wieczny
Król, Kapłan i Prorok. „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemnności do prze
dziwnego swojego światła” . Według tego wspólnota jest ludem wybranym
(znowu ze wszystkich narodów) przez Boga i poświęconym („świętym” ) przez
Niego do Jego służby. Służba ta jest potrójna: królewska i kapłańska („jesteś
cie... królewskim kapłaństwem” ) oraz prorocka („abyście ogłaszali...” ). Jednak
służbę tę wierni mają pełnić osobiście i egzystencjalnie, nie jako „pełniący
urząd” , ale przede wszystkim jako członkowie wspólnoty. Są oni kapłanami
dzięki swojej osobistej ofierze z siebie samych, którą składają Bogu jako
„duchową ofiarę w Chrystusie” . Są oni królami dzięki osobistej perspektywie
współudziału w Królestwie Chrystusowym, obiecanym im na podstawie ich
osobistej ofiary z siebie. I są oni prorokami (głosicielami) przez ich osobiste
świadectwo o Chrystusie. Dlatego w Nowym Testamencie właśnie w odniesie
niu do wiernych, tak zwanych „świeckich” , którzy w osobistej ofierze z siebie
okazują się kapłanami, używa się wyrażenia „ofiarnik” , jakie poza tym przysłu
guje tylko Chrystusowi — nigdy jednak w odniesieniu do specjalnych funkcjo
nariuszy, do prezbiterów. Do tego swego osobistego posługiwania, według
nauki Ojców starego Kościoła, wierni zostają wyświęceni przez chrzest (Ga 3,
26), dzięki któremu zostają włączeni do zbawczego dzieła Chrystusa oraz przez
bierzmowanie, dzięki któremu zostają umocnieni Duchem Świętym (Ef 2,18) do
osobistego posługiwania jako kapłani, królowie i świadkowie. Dlatego do tak
rozumianego powszechnego kapłaństwa wiernych nie można dojść bez dzia
łalności specjalnych funkcjonariuszy, bez ich przepowiadania ani bez szafo
wania przez nich sakramentów. Specjalny urząd nie jest sprzeczny
z powszechnym kapłaństwem wiernych, lecz służy mu. „Powszechne
kapłaństwo wiernych utrzymuje się dlatego, że urząd kościelny pozostaje
w mocy i działaniu” (P. Althaus).

Lata okupacji
niemieckiej
i uniemożliwianie
życia religijnego
ludności polskiej

(Bp Urs Ku ry: Kościół Starokatolicki. Historia—Nauka—Dążenia,
ChAT, Warszawa 1996, s. 314-316)

Po agresji niemieckiej na Polskę
(1 września 1939) (...) tereny wcielo
ne do Rzeszy przeznaczone były do
całkowitej eksterminacji i germani
zacji, co odnosiło się także do róż
nych wyznań religijnych i duchowień
stwa polskiego jako części wpływo
wej polskiej inteligencji. Na zie
miach tych z całą bezwzględnością
ograniczano lub zgoła uniemożli
wiano życie religijne ludności pol
skiej przez eksterminację duchowień
stwa (mordowanie lub wysyłanie do
obozów koncentracyjnych i wysiedla
nie do Generalnego Gubernatorstwa
(w skrócie: GG). Eliminowano z koś
ciołów wszelkie przejawy życia na
rodowego przez zakaz używania ję
zyka polskiego, usuwanie emblema
tów, chorągwi, obrazów i tablic z pol
skimi napisami. Zewnętrzne oznaki
polskości usuwano nawet z cmenta
rzy.
Spośród istotnych wspólnych ele
mentów, jakie wystąpiły w polityce
kościelnej okupanta we wszystkich
trzech okręgach, należy wymienić
podporzadkowanie spraw wyznaniowych polityce narodowościowej,
usuwanie polskiego kleru, zakaz
obchodzenia świąt narodowych
i ograniczanie świąt kościelnych,
rozwiązywanie wszelkich polskich
organizacji, w tym o charakterze
religijnym, konfiskowanie majątku
kościelnego itp. Na ziemiach wcie
lanych do Rzeszy obowiązywała
zasada rozdziału narodowościowe
go w życiu religijnym (zakaz wszel
kich kontaktów między Polakami
i Niemcami, osobne nabożeństwa,
odrębne kościoły i cmentarze dla
obu grup), z wyjątkiem okręgu
Gdańsk-Prusy Zachodnie, gdzie pró
by wprowadzenia tego rozdziału
przez władze aministracyjne spot
kały się ze sprzeciwem Alberta
Forstera. Zamierzenia i plany
władz okupacyjnych w tym wzglę
dzie najkonsekwentniej zrealizo
wano rozporządzeniem namiestnika
okręgu Arthura Greisera z dnia
13 września 1941 r. o związkach

cd. na str. 6

cd. ze str. 5
religijnych i stowarzyszeniach re
ligijnych w Kraju Warty. Rozpo
rządzeniem tym ustanowiono w Okrę
gu Rzeszy Kraj Warty cztery nowe
zrzeszenia religijne: Poznański Ewan
gelicki Kościół Narodowości Nie
mieckiej w Kraju Warty w miejsce
istniejącego na tym obszarze 1 wrześ
nia 1939 r. Kościoła Ewangelicko-Unijnego, Łódzki Ewangelicki Koś
ciół Narodowości Niemieckiej w Kra
ju Warty — zamiast istniejącego
dawniej Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego, Ewangelicko-Luterański
Kościół Narodowości Niemieckiej
w Kraju Warty — zamiast dawnego
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Polsce Zachodniej (staro luterański) i Kościół Rzymskokatolicki
Narodowości Niemieckiej w Kraju
Warty — na miejsce dawniejszej
osoby prawnej Kościoła Rzymskoka
tolickiego. Nowe zrzeszenia religijne
nie posiadały charakteru korporacji
prawa publicznego, lecz były oso
bami prawa prywatnego. W myśl
paragrafu 6 ust. 1 wymienionego
rozporządzenia Niemiec mógł być
członkiem „tylko zrzeszenia religij
nego narodowości niemieckiej” . Po
lacy nie mogli być członkami „zrze
szenia religijnego lub stowarzysze
nia religijnego narodowości niemiec
kiej” .
W szczególnie trudnym położeniu
znalazły się wyznania z ludnością
wyłącznie polską, o specyficznie
narodowym charakterze. Przezna
czono je do likwidacji. W grupie tej
znalazły się przede wszystkim PNKK,
Kościół Starokatolicki (wspólnota
bpa W.M. Farona), Kościół Staroka
tolicki Mariawitów i mariawicka
wspólnota religijna w Felicjanowie
(obecnie Kościół Katolicki Maria
witów).
Na obszarze ziem polskich wcielo
nych do Rzeszy istniało kilka parafii
PNKK, m.in. w Bydgoszczy, Gru
dziądzu, Toruniu, Jarocinie i Lesznie
Wlkp. Okupacyjne organy admini
stracji terenowej zabraniały probo
szczom owych parafii odprawiania
nabożeństw w języku polskim. Wol
no im było używać w liturgii tylko
języka niemieckiego i łacińskiego.
Wobec księży, którzy nie podpo
rządkowali się zakazom, stosowano
różne formy represji. Tak np. ks.
Witold Szwed, proboszcz parafii
w Bydgoszczy, za odprawianie na
bożeństw w języku polskim, został
aresztowany i osadzony w więzieniu.
Po kilku miesiącach, dzięki pomocy
parafian, udało mu się zbiec do
Łodzi, a następnie w mundurze ko
lejarskim — jako pomocnik maszyni
sty — przedostać się do Skarżyska
Kamiennej. Sprawował stąd przez
pewien czas opiekę duszpasterską
nad wiernymi okolicznych parafii
PNKK. Wkrótce jednak zginął z rąk
okupanta za udział w pracy konspi
racyjnej.
(cdn.)

Św. Hilary z Poitiers
Chwała Trójcy Świętej
Św. Hilary swoje głębokie rozważania nad tajemnicą Boga umiał łączyć
z nauczaniem prostego ludu. Jego teologia ściśle powiązana była z osobistą
modlitwą i świętością życia. Wspominamy go w Kościele 13 stycznia.
Urodził się ok. 310 roku w Poi
tiers (Francja) w bogatej rodzinie,
dzięki której mógł otrzymać grun
towne wykształcenie, by zostać re
torem. Wychowywał się w środo
wisku pogańskim, które jednak na
różny sposób stykało się z chrześci
janami. Hilary, przez osobiste stu
dium Starego Testamentu i Ewan
gelii św. Mateusza, odkrył prawdę
o Bogu Stwórcy i Zbawicielu całej
ludzkości. Przyjął chrzest w 345
roku. Był już wtedy żonaty, wycho
wywał córkę Abrę, także ogłoszoną
później świątą. Musiał być bardzo
gorliwym wyznawcą Jezusa Chry
stusa, skoro w 350 roku został wy
brany na biskupa swojego miasta.
Hilary był gorliwym pasterzem,
niestrudzenie katechizował i wiele
pisał, objaśniając wiernym ustalenia
Soboru Nicejskiego z 325 roku.
Odważnie stawiał tamę rozszerza
jącemu się arianizmowi. Wspierał
w tej walce, z najgroźniejszą herezją
podważającą wiarę w bóstwo Jezusa
Chrystusa, świętego Atanazego, bisku
pa Aleksasndrii, za co został skazany
na wygnanie przez cesarza Konstancjusza w 356 roku (uczniowie Ariusza uważali Jezusa Chrystusa jedy
nie za doskonałe stworzenie).
Będąc na wygnaniu we Frygii (Azja
Mniejsza), Hilary zetknął się z teolo
gią Kościoła na Wschodzie, co ubo
gaciło jego rozumienie tajemnicy
Trójcy Świętej. Po powrocie do Poi
tiers napisał Traktat o Trójcy Świętej,
który przez wiele lat był podstawo
wym punktem odniesienia dla wie
rzących na Zachodzie. Wyłożył
w nim osobistą drogę poznania Boga,
w oparciu zaś o formułę Chrztu Świę
tego: \N Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego oraz, przytaczając teksty
Pisma Świętego, zarówno ze Starego
jak i Nowego Testamentu, starał się
wykazać boskość Osób w Trójcy.
Teologię trynitarną św. Hilarego
nieco przyćmił dopiero św. Augu
styn. Darzył także wielką przyjaźnią
św. Marcina, biskupa Tours.
Postać i dzieło św. Hilarego przed
stawił papież Benedykt XVI, podkreś
lając jego wkład w rozumienie taje
mnicy Trójcy Świętej:
„Ojciec i Syn mają tę samą naturę.
1jeśli nawet niektóre fragmenty No
wego Testamentu mogłyby sugero
wać, że Syn jest niższy od Ojca,

Malarskie wyobrażenie Trójcy
Przenajświętszej

Hilary podsuwa dokładne reguły,
aby uniknąć prowadzących na ma
nowce interpretacji: niektóre teksty
Pisma mówią o Jezusie jako Bogu,
inne zaś uwypuklają Jego człowie
czeństwo. Jedne odnoszą się do
Niego w Jego prabycie u Ojca, inne
biorą pod uwagę stan uniżenia (kenosis), aż do śmierci; inne wreszcie
kontemplują Go w chwale zmar
twychwstania”.
Św. Hilary zmarł w 367 roku i jest
pierwszym wyznawcą Kościoła, któ
ry został ogłoszony świętym nie ze
względu na męczeńską śmierć, lecz
za pełne ofiary życie nieugięte
go pasterza, który z wielkim odda
niem służył powierzonej mu przez
Boga wspólnocie Kościoła. W końco
wym fragmencie swojego Traktatu
0 Trójcy Świętej św. Hilary modlił
się:
Spraw Panie, abym pozostał za
wsze wierny temu, co wyznałem
w symbolu mojego odrodzenia, gdy
zostałem ochrzczony w imię Ojca
1 Syna, i Ducha Świętego. Abym
wielbił Ciebie, naszego Ojca, a wraz
z Tobą Twojego Syna. I bym
zasługiwał na dar Twego Ducha
Świętego, który pochodzi od Cie
bie przez Twego Jednorodzonego.
Amen.

Teologia

Bp Urs Kury o Bogu w tajemnicy swego działania
Kontynuując rozważania Bpa Ursa Kury’ego na temat Trójcy Prze
najświętszej, które zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze „Rodziny”,
zachęcamy do zapoznania się z dalszym ciągiem cytowanych tu fragmen
tów książki Bpa Ursa K r y ’ego: Kościół Starokatolicki. Historia — Nauka
— Dążenia, ChAT, Warszawa 1996.
„Poprzednie w yw ody wykazały
już, ja k ie znaczenie ma twierdzenie
o Trójjedności Boga dla zrozum ie
nia Jego działania na zewnątrz,
w stworzeniu, odkupieniu i doko
naniu świata. Należy wyjść z zało
żenia, że T rójjedyny Bóg w swej
zewnętrznej działalności jest jedy
nym, samodzielnym podmiotem.
Jego działanie jest więc niepo
dzielnie jedno. Jeden Bóg jest
Stworzycielem, Zbawcą i tym,
który doskonali świat. Ale ten
Jeden Bóg dokonuje swego troja
kiego dzieła w różnorodności
trzech Osób, gdy powierza każdej
Osobie szczególne dzieło, które
odtąd jest przede wszystkim Jej
dziełem.
Bóg Ojciec jest przede wszyst
kim Stworzycielem, ale nie jest Nim
bez Syna i Ducha Świętego. Stwo
rzył On świat przez Słowo (J 1,3),
które stało się ciałem w Jezusie
Chrystusie, a także podporządko
wuje go Jemu jako końcowemu
celowi stworzenia: „W Nim (Chry
stusie) zostało wszystko stwo
rzone; i to, co w niebiosach, i to, co
na ziemi (...). Wszystko przez
Niego i dla Niego zostało stwo
rzone” (Kol 1, 16). Bóg Ojciec nie
dokonuje jednak swego dzieła
stworzenia bez Ducha. Poprzez
Ducha, który na początku, jako
samodzielna hipostaza, unosi się
nad nieuporządkowanym jeszcze
światem (Rdz 1, 2), Bóg staje się
„wewnętrznym ” czynnikiem stwo
rzenia, ożywiając je jako swoje
stworzenie i nadając mu kształt
i formę: podobnie i człowiek
otrzymuje swojego ducha, tchnie
nie życia, poprzez szczególny akt
Boga (Rdz 2, 7).
Zbawienie jest również dziełem
Trójjedynego Boga. Z powierzenia
przypada ono przede wszystkim
Synowi, który spełnia dzieło zba
wienia osobiście i aktywnie, dzięki
swemu posłuszeństwu. Jednak
Syn nie czyni tego bez Ojca
i Ducha Świętego. Ojciec jest tym,

który w swojej miłości oddaje dla
zbawienia świata swego jedynego
Syna (J 3, 16), a Duch Święty tym,
który zstąpuje na Niego (Mt 3,16),
uświęca Go i pozostaje na Nim aż

Trójca Święta — obraz olejny hisz
pańskiego malarza pochodzenia grec
kiego Dominikosa Theotokopulosa, 1577 r.,
znanego jako El Greco

do wykonania Jego dzieła zbawie
nia przez śm ierć krzyżową (Hbr 9,
14).
Ostateczne wypełnienie w obja
wieniu chwały jest także dziełem
Trójjedynego Boga. Jednak prze
de wszystkim powierzone jest ono
Duchowi Świętemu. To On jest
tym, który — jako „pierw ociny”
(Rz 8, 23) naszej przyszłej chwa
ły — doprowadzi do końca czasów
przemianę człowieka i świata, któ
rej podstawę dał Chrystus jako
nasz Zbawiciel, aż do wnętrza cie
lesności — aż do końca. On sprawi
„cudow ną odm ianę” świata, obja
wienie nowego nieba i nowej ziemi.
W tym sensie ostateczne królestwo
będzie królestwem Ducha. Ale to
dzieło nowego stworzyciela czyni
Duch Święty w jedności z Ojcem,

Stworzycielem od prapoczątku,
i z Synem, Zbawicielem, który
dla cudownej odmiany świata
przyjdzie znów jako Sędzia ży
wych i umarłych, z potęgą i chwa
łą.
Dlatego z naciskiem trzeba
zw rócić uwagę na podstawowe
znaczenie Trójjedności Boga dla
Jego działania w stworzeniu i do
konaniu świata, ponieważ jest
ona wprawdzie powszechnie uzna
wana, ale w myśleniu teologicz
nym i przepowiadaniu kościel
nym (przynajmniej na Zachodzie)
zbyt mało zwraca się na nią uwa
gę. Praktycznie Zachód skłania
się do często bardzo nieprzemy
ślanego unitarianizmu, który rów
nocześnie widzi w Ojcu Niebie
skim — raczej tylko Stworzycie
la, Rządcę świata (Opatrzność)
i najwyższego Sędziego, w C hry
stusie — raczej tylko proroka
i Zbawiciela, w Duchu Świętym
zaś — tylko Moc Bożą w działa
niu. Inaczej jest w Kościele
Wschodnim, który w swojej nauce
i w swoim kulcie, w swoich
modlitwach i pobożności z dużo
większą siłą i w nikliw ością pod
kreśla, że w dziele zbawienia —
w stworzeniu, zbawieniu i doko
naniu — działa zawsze Trójjedy
ny Bóg. Dla przykładu wym ieńm y
tu choćby stwierdzenie, które na
Wschodzie pozostało znacznie żyw
sze niż na Zachodzie, że Jezus
Chrystus był nie tylko człowie
kiem, w którym Boskie Słowo stało
się ciałem, lecz że był On od po
czątku pośrednikiem stworzenia.
Tak więc, dogm at o Trójcy Świę
tej ma podstawowe znaczenie dla
zrozum ienia zarówno Objawienia
i istoty Boga, jak i Jego działania
„na zewnątrz” . Sposób szczegóło
wej interpretacji tego dogmatu,
czy (jak na Zachodzie) bardziej
krytyczno-racjonalny, czy (jak na
Wschodzie) bardziej spekulatywno-m istyczny, nie ma decydują
cego znaczenia, jeśli tylko rzeczy
wiście traktuje się poważnie nau
kę o Trójcy Świętej jako taką
i nie przekracza się jej granic
zakreślonych przez posłanie b ib lij
ne” .

Polska dziewiętnastowieczna wieś w poezji i malarstwie

Na Anioł Pański
N a Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie M aria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
N a Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona ...

na omroczone, śpiące gaje,
cień, zasępienie od niej wieje,
włóczą się za nią żal, tęsknica...
Hen, na cmentarzu ciemnym staje,
na grób dziewczyny młodej siada,
w świat się od grobu patrzy
blada...

a rzeka szemrze, płynie w mrokach,
płynie i płynie coraz dalej...
A coś w niej wzdycha, coś zawodzi,
coś się w niej skarży, coś tak żali...
Płynie i płynie, aż gdzieś ginie,
traci się w górach i w obłokach,
i ju ż nie wraca nigdy fala,
co taka smutna stąd odchodzi,
przepada kędyś w mórz głębinie
i ju ż nie wraca nigdy z dala...
N a Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie M aria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...

Żniwa — W łodzimierz Tetmajer (1902)

W wieczornym mroku, we mgle szarej,
idzie przez łąki i moczary,
po trzęsawiskach i rozłogach,
po zapomnianych dawno drogach,
zaduma polna, osmętnica...
Idzie po polach, smutek sieje,
jako szron biały do księżyca...
N a wód topiele i rozchwieje,

N a Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie M aria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
N a Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
N a wodę ciche cienie schodzą,
tumany się po wydmach wodzą,

Żniwa — W łodzimierz Tetmajer (1911)

Żniwiarki w polu — W

N a Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...
Szare się dymy wolno wleką
nad ciemne dachy, kryte słomą —
wleką się, snują gdzieś daleko,
zawisną chwilę nieruchomo
i giną w pustym gdzieś przestworzu...
M oże za rzeczną płynąc falą
polecą kędyś aż ku morzu...
A mrok się rozpościera dalą
i coraz cięższy, gęstszy leży,
zatopił lasy, zalał góry,
pochłonął ziemię do rubieży,
na niebie oparł się ponury...

N a Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie M aria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
N a Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś' głos ich kona...
Idzie samotna dusza polem,
idzie ze swoim złem i bólem,
po zbożnym łanie i po lesie,
wszędy zło swoje, swój ból niesie
i swoją dolę klnie tułaczą,
i swoje losy klnie straszliwe,
z ogromną skargą i rozpaczą
, przez zasępioną idzie niwę...
Idzie, jak widmo potępione,
gwiżdże koło niej wiatr i tańczy —

Kobiety grabiące siano — Jacek M alczewski (1900)

Życie i krajobraz polskiej wsi stanowiły zawsze inspirację dla malarstwa i literatury pol
skiej. M otyw wsi w literaturze był bardzo ważnym i często podnoszonym tematem. Jego
ukazanie bywało jednak różne— od bezkrytycznej pochwały, aż do bezwzględnego kry
tycyzmu. Nie można jednak zaprzeczyć, że każdy utwór w większym iub mniejszym stop
niu dawał m ożliwość poznania realiów wiejskiego życia w m inionych wiekach, a także
pięknych ludow ych obyczajów. Ale też i krajobrazy i pejzaże malowane z natury nie ty l
ko słowem, lecz i pędzlem artysty, stanow iły ogrom ne znaczenie, przekazując prawdzi
wy obraz dawnej wsi, której ju ż tak naprawdę nie ma, której, niestety, już dzisiaj nie zo
baczymy. Z m ieniły się realia współczesnej polskiej wsi, zm ieniły się więc i pejzaże (na
wet w m aleńkich i bardzo odległych od miast wsiach). Nie zobaczym y żniw dokonyw a
nych zwykłą kosą, nie zobaczym y kobiet zajętych wiązaniem snopków zboża i nie zoba
czym y wielu, bardzo wielu prac na roli, które niegdyś były zwykłym , codziennym obra
zem polskiej wsi.
Na życie mieszkańców wsi w dawnych wiekach zawsze miała ogrom ny w pływ otacza
jąca przyroda, zm ienność pór roku i — co trzeba szczególnie p o d kre ślić— um iłow anie
ziemi. Na każdą porę roku wypadały też różne zajęcia. Gospodarz cho dził m iędzy łana
mi zbóż, cieszyłsię ze zbiorów. G ładził „kłaniające się” mu zboża, m odlił się i dziękował
Bogu za urodzaj. Dźwięk dzwonów z pobliskich kościołów wyznaczał też pory dnta.

im ierz Tetmajer (1901)

w którą się kolwiek zwróci stronę,
wszędzie gościniec jej wygnańczy —
nigdzie tu miejsca nie ma dla niej,
nie ma spoczynku ni przystani...
i Idzie przez pola umęczona,
łamiąc nad głową swą ramiona ...
'

N a Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie M aria pozdrowiona,
niech będzie Chrystus pozdrowiony...
N a Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona ...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer (18651940), przyrodni brat malarza Wło
dzimierza Tetmajera (1861-1923)

Podkreślić też należy głęboki szacunek chłopów dla swej ojcowizny, dla swych ko
rzeni i przodków. Silne spoiwo stanowiła zawsze religijność polskiego ludu, jego głę
boka wiara chrześcijańska. W idzim y to m.in. na obrazach „A n io ł Pański” . Największą
krzywdę w yrządziłby ten, kto w yrw ałby z ich serca tę wiarę — głęboką wiarę, która jest
darem łaski Bożej i źródłem dobrych uczynków.

Dożynki — A lfred Wierusz-Kowalski: (ok. 1900)

Czy biskup Franciszek Hodur był starokatolikiem?
Prezentujemy ciąg dalszy frag
mentów referatu Bpa Wiktora
Wysoczańskiego wygłoszonego
w czasie sympozjum naukowego
zorganizowanego w Warszawie
w 1986 r., z okazji 120. rocznicy
urodzin Bpa Franciszka Hodura.

2.
Z o bo w iązan ie się przy tym
(przez niego) szczególnie do na
stępujących punktów :

Kongres postanowił sprawę prze
kazać arcyb isku p o w i U trechtu,
G erhardow i G ulo w i, z życzeniem
uczestników Kongresu, że b yło by
celowe spełnienie tej prośby. Bliż
szych szczegółów na ten tem at
dostarczają p ro to k o ły z dw óch
sesji M iędzynarodow ej K onferen
cji Biskupów S tarokatolickich, od
b ytych w Hadze w dn iach 2 i 8
września 1907 r.
Decyzje odnoszące się do staro
katolików polskich w USA zapadły
już na sesji M KBS w dniu 2 w rześ
nia 1907 r. Na sesji tej ja k o p ie r
w szy p u n kt obrad stanęła sprawa
Kościoła Starokatoli.ckiego w Am e
ryce, przy czym c h o d z iło z jednej
stro n y o konsekrację ks. Jana
Franciszka T ich eg o na biskupa
now o utw o rzo ne j diecezji z sie
dzibą biskupią w Cleve!and w sta
nie O hio, z d ru giej zaś o p o n o w 
ne obsadzenie s to lic y biskupiej
w C hicago, w akującej po śm ierci
A. K ozłow skiego dnia 14 stycznia
1907 r.
O becni na sesji człon kow ie
M KBS zgod zili się na w y b ó r ks.
F. Hodura, potwierdzając tym samym
w ybór, jaki m iał m iejsce na S yno
dzie G eneralnym P N K K w 1904 r.
„O nim (tj. o elekcie F. H od u rze— uwaga W. W.) oraz o jego spra
w ie — czytam y w protokole MKBS
z 2 września 1907 r. — dalsze in fo r
macje na podstaw ie d oku m e ntó w
przedstaw ił biskup Herzog, przy
czym został p rze dsta w ion y akt
w yboru (ks.) H odura, k tó ry m iał
m iejsce dnia 25 lipca bieżącego
roku (1907 — uwaga W.W.) jako
następcy (bpa) K ozłow skiego dla
Kościoła Narodowo-Polskiego Ame
ryki Północnej.

b) nie udzalanie bez zgody Sta
ro k a to lic k ie j K onferencji B isku
pów żadnem u biskupow i konsek
racji oraz nie w chodzenie w pełną
w sp ó ln o tę ko ścielną z ja k im k o l
w iek biskupem ;

Postanowiono przedstawić księ
dzu Franciszkow i H od u ro w i na
stępujące w arunki:
1.
Podpisanie przez niego De
klaracji i K on w en cji U tre chckie j
z dnia 24 w rześnia 1889 r.;

a) ścisłe go trzym ania się przez
niego i jego duchow nych wyznania
w iary bliżej scharakteryzowanego
w D eklaracji U trechckiej;

c) zobow iązanie się do nie w y 
św ięcania na kapłana żadnego
kandyda ta bez przekonania się
o jego dostatecznym przygotowaniu
naukow ym i m oralnym ” .
Informację o tym złożył bp E. Her
zog na sesji MKBS w dniu 5 wrześ
nia 1907 r., na której — po om ów ie
niu jeszcze stosunku elekta J.F.
T ich e g o do zm arłego bpa A. Koz
ło w s k ie g o — p o sta n o w io n o „na
razie konsekrow ać
jednego
biskupa A m eryki i to najpierw
H odura;
j e ś l i z g o d z i ł się
on na p o s t a w i o n e mu w a r u n 
ki”.
E lekt F. H o d u r o ś w i a d c z y ł
pod przysięgą swoją zgodę
n a t e w a r u n k i (podkr. W.W.)
i poza tym „pod przysięgą zapew 
nił, iż o trzym a ł ka to lickie św ięce
nia na subdiakona, d iakona i ka
płana” .
C złonkom MKBS, wyrażającym
w 1907 r. zgodę na udzielenie sakry
b isku p iej elektow i F. H odurow i
szło o z o b o w ią z a n ie się przez no
wo w y bran eg o do w ie rn o ści apo
stolskiem u depozytow i wiary. Do
piero po tym m ogło nastąpić udzie
lenie sakry biskupiej przez tych,
którzy również sami zostali zaprzy
siężeni przed wspólnotą na apostol
ski depozyt wiary, bowiem — jak do
w odzi a rc y bp A ndreas Rinkel —
a p ostolska sukcesja urzędu nie
jest „sukcesją sam ego urzędu” .
U roczystość konsekracji elekta
F. H odura na biskupa od b yła się
w dniu 29 września 1907 r. w starokatolickiej katedrze pw. św. G ertrudy
w U trechcie. K onsekratorem b ył
G. Gul, arcybiskup Utrechtu, współkonsekratoram i zaś: J.J. van Thiel,

biskup Haarlemu oraz N.B.P. Spit,
biskup Deventer.
PNKK zo sta ł w ięc w łączony
w europejski nurtstarokatolicyzmu.
Stało się to m ożliw e — jak już
p ow iedzia no — d o p ie ro po przy
stąpieniu bpa F. Hodura do Umowy
B iskupów S ta ro ka to lickich zjed
n oczonych w Unii U trechckiej
z w rześnia 1889 r. i uznaniu przez
niego zasad zaw artych w Deklara
cji U trechckiej. W św ietle pow yż
szych w y w o d ó w w ypada jeszcze
raz p rzypom nieć postanow ienia
artykułów 1-2 obowiązującej Um o
wy, w m yśl któ rych K o ścio ły kie
row ane i reprezentow ane przez
b iskupów zje d n o czo n ych w Unii
U tre ch ckie j pozostają ze sobą
w pełnej wspólnocie kościelnej, zaś
podstaw ą w sp ó ln o ty biskupów
i ich K o ścio łó w jest w spólne opow ie d ze n ie się za U tre ch cką Dekla
racją W iary z 24 w rześnia 1889 r.
i w spólna im ka to licko ść urzędu
i kultu.
Będąc obarczony licznym i o b o 
w iązkam i, pracą organizacyjną,
duszpasterską, publicystyczną, społe c z n o -p a trio ty c z n ą bp. F. H odur
n ie b ył w stan ie pozostawać w sta
łym ko n ta kcie z euro p e jskim i
biskupam i starokatolickim i i zająć
się śledzeńiem Iiteratury starokatolickiej.
W tym kontekście wypada przed
staw ić przebieg i w y n ik i sesji
MKBS, która od b yła się w K o lonii
w dniu 11 września 1913 r. czyli po
pierwszych trzech Synodach Pro
w incjonalnych PNKK. Zajęto się na
niej m.in. sprawą W yznania ułożo
nego przez bpa F. H odura. A u to r
odpierają c zarzuty (że nie od
zw ie rcie d la ono ka to lickie j nauki
w iary) dow odził, iż W yznanie to
jest „w ynikiem szczególnej amerykańsko-nowoczesnej sytuacji ludu
po lskie g o ” . Na uwagę bpa E. H er
zoga, że w Um owie B iskupów Sta
rokatolickich zjednoczonych w Unii
U trechckiej biskupi stanęli na
stanow isku, iż ich K o ścioły nie
mogą nic zm ienić w treści dogm a
tycznej katolickiego Wyznania wia
ry, bp F. H odur uznając to dom agał
się „osobistej w o lności dla swego
K ościoła w yjaśniania a rty k u łó w

w ia ry tak, ja k to jest konieczne ze
względu na jego s ytua cję ” .
Po dłuższej dyskusji biskupi
przyjęli ośw iadczenie, w którym
stw ierdzono: „K onferencja B isku
pów z zadow oleniem przyjęła do
w iadom ości, że w Kościołach Sta
ro k a to lic k ic h m ożna s tw ierdzić
w nauce kościelnej, praktyce i organizacji, iż w iększą w arto ść przy
w iązuje się do tego, co w prze
ciw ie ń stw ie do z biegiem czasu
w ystępujących odchyleń ma w ar
tość czegoś praw dziw ie k a to lic 
kiego. Za niebezpieczne należy
uważać jedynie to, kiedy poszcze
g ó ln y K o ś c ió ł kra jo w y ch c ia łb y
odrębnym poglądom w ykład a
nym przez je g o te o lo g ó w nadać
znaczenie dogm atyczne o b o w ią 
zujące jego c z ło n k ó w ” .
Bp F. H odu r ośw iadczył, że na
najbliższym Synodzie prze dło żyło
oświadczenie i doprowadzi do pod
jęcia uchw ały, iż nauki zaw arte
w Wyznaniu wiary powinny być „nie
dogmatem zastępującym stare sym
bole w iary, lecz ty lk o pew nym i
o p in ia m i” .
B iskupi s ta ro k a to lic c y na za
chodzie Europy zainteresowali się
także spraw ą w ybo ru na 111 S yn o
dzie Generalnym PNKK w Chicago
(1-3 grudnia 1914) czterech bisku
pów sufraganów: Franciszka Boń
czaka, Walentego Gawrychowskiego, Józefa Plagi i W alentego
C ichego. W praw dzie w yrażali oni
przekonanie, że PNKK w Am eryce
ma praw o w yb o ru b isku pó w po 
m ocniczych dla sw ego Kościoła,
jednakże opowiadali się za respek
tow aniem zasady, że w nadaniu
sakry biskupiej pow inno uczestni
czyć trzech biskupów , o ile nie
zachodzą poważne trudności. T o 
też uważali, że bp F. H o d u r p o w i
nien przez w yborem w y m ie n io 
nych b isku p ó w s u fra g a n ó w z w ró cić się do M KBS z prośbą
owspółudziałwkonsekraji. Na pyta
nie biskup ów sta ro k a to lic k ic h
w przedm iotow ej spraw ie, bp
F. H o d u ro d p o w ie d z ia ł, że w obec
różnych og óln ych tru d n o ś c i nie
wie dokładnie, kiedy będzie m ogło
nastąpić udzielenie sakry w ym ie 
nionym elektom . Jeśli sytuacja
polityczna pozw oli, to chciałby,
aby konsekracja e le któ w odb yła
się w maju lub czerw cu 1916 r.
Toteż zaprasza A rc yb iskp a U tre

chtu do USA na uroczystość konsekracyjną.
Ten gest ze strony bpa F. H odura przekonał biskupów starokato
lickich na zachodzie Europy o jego
lojalności w obec Unii U trechckiej.
Jednak w 1924 r. bp F. H odursam
w ykonsekrow ał (w dniu17sie rp nia
1924 r.) czterech elektów : ks. Wa
lentego G aw rychow skiego (1870-1934), ks. Franciszka Bończaka
(1881-1967), ks. Leona G ro ch o w 
skiego (1886-1969) oraz ks. Jana
Gritenasa (1885-1928), wybranych
na V S ynodzie G eneralnym w
S cranton (15-16 lipca 1924 r.).
O zamiarze konsekracji powiadom ił
ówczesnego sekretarza MKBS bpa
A do lfa Ku ry’ego pism em z dnia 15
sierpnia 1924 r.
Na sesji M KBS 15 w rześnia
1924 r. w Bernie bp F. Bończak po
d a ł przyczyny, dla których — jak
uw ażał — m usiała o d b yć się ko n 
sekracja czterech elektów, bez uprze dn iego skontaktow aniasięz in
nym i biskupam i sta ro ka to lickim i.
W protokole odnośnej sesji niescharakteryzow ano tych przyczyn. Na
tejże sesji arcybp K enninck zapy
tał bpa F. Bończaka, czy rzeczywiś
cie Słow o Boże uważane jest przez
PNKK za ósm y sakram ent ró w n o 
rzędny sakram entow i C hrztu św.
Na pytanie to bp. F. Bończak
o dp o w ie d zia ł przecząco.
D okładna lektura oraz analiza
dokum entó w , pism, w ypow iedzi
bpaF. H odura wskazuje, że w isto
cie jego poszukiw anie teologiczne
miało na celu przekazanie wiernym
PNKK depozytu w ia ry w sposób
o d p ow ia da ją cy jego czasom,
w języku najbardziej zrozum iałym ,
prostym . Stąd w w ypow iedziach
bpa F. H odura niekiedy natrafić
m ożna na pewne uproszczenia.
Jednakże bp F. H o d u r uw ażał
PNKK za reprezentanta i k o n ty
n uatora K ościoła pierw szego ty 
siąclecia, dającego coś lepsze
go niż ów czesny K o śció ł Rzym 
s k o k a to lic k i w zakresie życia
religijnego, narodowego i społecz
nego.
D orobek p u b licystyczn y O rga
nizatora PNKK często poddawany
jest analizie krytycznej w lite ra tu 
rze za ró w no krajow ej, ja k i zagra
nicznej. I tak np. rzym skokatolicki
historyk ks. V. Conzemius podkreś
lając nieposp olite zdolności orga
nizacyjne bpa F. H odura je d n o 
cześnie zarzuca mu brak precyzji
te o log iczn e j, co odnosi zarów 

no do d o ro b ku p u b lic y s ty c z n e 
go, jak i oficjalnych dokumentów koś
c ie ln ych , u ch w a lo n ych na S yno
dach.
O tóż na ten tem at w 1939 r.
w y p o w ie d zia ł się osobiście bp
F. Hodur: „Jestem aż nadto przeko
nany — p is a ł— że pisma moje, czy
to listy do w yznaw ców N a ro d o 
wego Kościoła, czy broszurki, czy
nawet większe prace, ja k np.:
„N ow e D ro g i” , „C h rystu s i Jego
K ościół” , „W stań” , „A pokalipsa XX
w ie k u ” i „N a progu 40 roku po
wstania Polskiego Narodowego Ka
to lickie g o K ościoła” nie przedsta
w iają zb yt w ie lkie j w artości, bo
pisane b yły doryw czo, bez g łę b 
szych przygotow ań , ale jestem
także przekonan y o tym , że one
odzw ie rcie d la ją to w szystko, co
było w mojej duszy przy powstaniu
N arodow ego K ościoła i w duszy
polskie g o ludu, pragnącego zer
w ać rzym skie pęta i stw orzyć
w o ln y C h rystu so w y K o śció ł na
ziem i am erykańskiej” .
Istotnie poglądy bpa F. Hodura
nie rodziły się w zaciszu pracowni
naukowej, lecz w zgiełku niezwyk
le intensywnej działalności kościel
nej i patriotycznej, zaciętej walki
o sprawiedliwe stosunki i należyte
miejsce Polaków na obczyźnie. Pra
ce i pisma bpa F. Hodura, opubliko
wane w okresie organizowania i roz
wój u PNKK, odzwierciedlają to
wszystko, co wówczas czuł on
w swym sercu, głęboko przepełnio
nym treściami społecznymi i ele
mentami narodowymi. Właściwe od
czytanie postępowej myśli bpa F. Ho
dura, jej kontynuacja i aktualizacja
je st jednym z naczelnych zadań
przede w szystkim te o lo g ó w p ols k o k a to lickich , zajm ujących się
dociekaniam i naukow ym i, a także
całego duchow ie ństw a oraz w ie r
nych Kościoła, żyjących w no
wej sytuacji s p o łe czn o -p o litycz
nej i ekonom icznej. Pozostawanie
K ościoła P o lsko ka to lickie g o i je 
go biskupów we wspólnocie kościel
nej z biskupam i s ta ro k a to lic k i
mi, zjednoczonym i w Unii U trechc
kiej, stw arza szerokie m ożliw ości
pracy teologicznej, wspólnego roz
wiązywania problem ów i realizowa
nia zadań, sto ją cych przed sta ro 
katolikami żyjącymi w różnych czę
ściach świata.

Nasze zdrowie

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce
W XVIII w. kobiety trzydzlestokilkuletnle, a więc będące w wieku tzw.
„balzakowskim”, uznawane były za dostojne matrony, sto lat późnie!
(mamy ty na myśli początek lat 70. ub.w.) pani kończąca 65 lat to była już
staruszka. A teraz? Wszystko się zmieniło, człowiek zachowuje dłużej
młodość! Dzisiaj 65-latek, choć ciągle ma prawo przejść na emeryturę, to
jest człowiekiem w sile wieku. Przed nim kilkanaście, albo i kilkadziesiąt lat
dalszego życia, bo życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Dzisiaj 40 lat to jak
kiedyś 30, a 50 — to dawniejsze 40.

A więc jeszcze po sześćdzie
siątce (odpowiednik dawniejszej
pięćdziesiątki) sporo jeszcze mo
żna dokonać i naprawić, a na pewno
przyda się do tego pogoda ducha.
Przynajmniej tak twierdzą naukow
cy z Kliniki Uniwersytetu w Ham
burgu, tłumacząc, że za młodu
ludzie mają jeszcze czas, żeby
naprawić życiowe błędy, a star
szym tego czasu już brakuje, dla
tego będą szczęśliwi, jeśli zamiast
żałować straconych chwil, po pro
stu sobie odpuszczą.
Zespół pod kierownictwem dr.
S. Brassen podpiera swoje dobre
rady badaniami ludzkiego mózgu
(relacja na łamach kwietniowego
„Science” ). Otóż naukowcy prze
prowadzili eksperyment w ykorzy
stujący grę hazardową, która sy
muluje decyzje podejmowane w
prawdziwym życiu. Podzielili ba
danych na 3 grupy po 20 osób:
młodych (średnia wieku 25,4 roku),
starszych cierpiących na depresję
(średnia wieku 65,6 roku, pierwsze
objawy zdiagnozowano u nich po
ukończeniu 55. roku życia) oraz
starszych w dobrej psychicznej
kondycji (65,8 roku). Gra polegała
na otwieraniu skrzynek, maksy
malnie 8, które po kolei ukazywały

się na ekranie komputera. W 7
skrzyniach były złote monety, ale
w 1 skrzynce — nie wiadomo któ
rej — ukrył się diabełek. Pieniądze
badani zbierali dla siebie, ale jeśli
ze skrzynki wyskakiwał diabełek,
tracili całą wygraną. Biorący udział
w grze mogli się jednak wycofać,
zanim natrafili na biesa, i wtedy
zachowywali złoto. Na koniec nie
m ieccy naukowcy otwierali niena
ruszone skrzynki i pokazywali tym,
którzy się w ycofali, gdzie siedział
diabełek i ile stracili, przedwcześ
nie rezygnując. Wszyscy gracze
startowali w 80 kolejkach gry. Oka
zało się, że młodzi oraz starsi cier
piący na depresję stosowali po
dobną strategię. Kiedy przegrywa
li, bo za wcześnie się wycofali, to w
następnej kolejce bardziej ryzyko
wali, chcąc naprawić błąd. Z kolei
gracze starsi, ale zadowoleni z
życia, grali cały czas podobnie —
stracone okazje nie miały na nich
żadnego wpływu.
Sprawdzono też, jak w czasie
komputerowej zabawy „zachowy
wały się” mózgi podopiecznych.
Funkcjonalnym rezonansem mag
netycznym, który pokazuje prze
pływ krwi w mózgu, a więc obrazuje
jego aktywność, zbadali stary ewo-

lucyjnie i prym ityw ny rejon nazy
wany brzusznym prążkowiem. Od
powiada on m.in. za uczucie żalu,
a także chęć przeżywania przygód.
Przyjrzeli się też przedniej części
kory obręczy, która zajmuje się
emocjami. Uczeni sprawdzili także
badanym przewodnictwo elektry-

czne skóry oraz tętno, które — jeśli
są zwiększone, wskazują na prze
żywanie silnych emocji — serce
bije szybciej, a spocona ze stresu
skóra przewodzi łatwiej prąd.
A oto wyniki: Oba rejony mózgu
„św ieciły” podobnie u graczy m ło
dych oraz starszych chorych na
depresję. Badani z obu grup mieli
też wyższe tętno i lepsze przewod
nictwo skóry. Z kolei mózgi osób
starszych i zadowolonych z życia
reagowały na grę spokojniej. Tak
że badanie skóry i tętna nie w y
kazało, żeby przeżywali silne emo
cje. Stwierdzono więc, że ludzie
starsi powinni szkolić się w techni
kach umysłowych, dzięki którym
m ogliby pozbyć się żalu za utraco
nymi szansami, możliwościami, a
nierzadko i utraconą miłością. To
ważne, aby w wieku m o cn o dojrzałym nie chodzić z opuszczoną
sm utnie głową. Bo choć w zdro
wym ciele zdrowy duch, to jest i na
odw rót — zdrowy duch pomaga w
zachowaniu tężyzny fizycznej, któ
ra w starszym wieku zaczyna nie
stety szwankować.
Powtórzmy więc jeszcze raz: Nie
można tęsknie patrzeć wstecz i
rozpamiętywać utracone lata. Ta
kie są bowiem neurobiologiczne
podstawy szczęśliwej starości.

Bierut przekazał propozycję zmiany
hymnu Stalinowi, ten ponoć powie
dział: „To taka ładna piosenka. Niech
zostanie” .
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie powstało 17 lipca 1978 r. |ako
Edward Gierek zadbał o wpis w
oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Mieści się w XVIII-wiecznym dwor
konstytucji. Urodził się on we Fran
cji, wychował w środowisku emigra
ku szlacheckim, w którym przyszedł na świat w r. 1747 Józef Wybicki, twórca
cji, dla której „Mazurek Dąbrów-.
hymnu.
skiego” był bardzo
ważny. Zresztą wów
czas „propaganda” pa
triotyzmu była bardzo
silna. Niezależnie od
intencji czynników par
tyjnych w ustawie z
1976 r. ozmianie Kon
stytucji RPL znalazł
się zapis w brzmieniu:
Hymnem Polskiej Rze
czypospolitej Ludo
wej jest „Mazurek Dą
browskiego” .
Muzeum w Będo
minie też powstało za
Gierka w 1978 r. Przed
Muzeum w Będominie. Pokój, w którym przyszedł na świat Józef Wybicki,
Obrazek z pozytywką wygrywatem w dworku mieś
twórca hymnu
jącą „Mazurka Dąbrowskiego”
ciła się szkoła pod
stawowa,
którą
przeniesiono do są
W Gi/V z dn. 23.04.br. zamiesz
zwrotek pieśni „Jeszcze Polska nie
siedniej wsi. Początkowo miało tu
czono wywiad z panią Anielą Wawzginęła” , jednak lata płynęły, a Pol
być Muzeum Józefa Wybickiego. Po
rzyk — Kustosz Muzeum Hymnu. Na
ska oficjalnie nadal hymnu nie miała.
mysł, aby powstało w Będominie
naszych łamach prezentujemy frag
Osiem lat po uzyskaniu niepodle
Muzeum Hymnu Narodowego wysu
menty tego wywiadu, z których nasi
głości, 15 października 1926 r. Mini
nął dziennikarz z Warszawy. Byliśmy
Czytelnicy mogą dowiedzieć się
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświe
przez wiele lat jedynym na świecie
wielu interesujących informacji na
cenia Publicznego wydało w sprawie
takim muzeum.
temat historii „Mazurka Dąbrow
hymnu narodowego okólnik, w któ
Historia naszego hymnu jest tak
rym podało czterozwrotkowy tekst
skiego” , co — być może — stanowić
bogata, że najwyżej „Marsylianka”
pieśni. Kilka miesięcy później, 26
będzie zachętę do odwiedzenia
może z nim konkurować. Jednak
lutego 1927 r. minister spraw wew
muzeum w Będominie, zwłaszcza
Francja cały czas istniała, a gdy po
nętrznych w swoim okólniku podał,
teraz, podczas wakacji. Oto frag
wstał nasz hymn, Polski już nie było,
że pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła”
menty wypowiedzi p. Kustosz:
więc ta pieśń jednoczyła naród,
Dla Polaków hymn jest bardzo
jest hymnem narodowym Polski, ale
dodawała otuchy i odwagi do walki o
w dokumencie umieszczono tylko
ważny. A to miejsce, Będomin, też
niepodległość. Dla wielu pokoleń
w sposób wyjątkowy działa na Polon ię,
jedną zwrotkę i refren, a miesiąc
była, w co trudno dzisiaj uwierzyć,
szczególnie tę ze Wschodu — tam
później MWRiOP zamieściły obo
niezwykle ważna. Były czasy, że
nadal dzieci są chowane w duchu
wiązującą harmonizację. O ile w
„Mazurek” był prześladowany, a za
patriotyzmu, o jakim my już dawno
dwóch międzywojennych Konstytu
śpiewanie i słuchanie go groziły
kary. Powstawało wówczas mnóstwo
zapomnieliśmy. Kilka lattemu była tu
cjach RP, tej z 1921 r. i z 1935 r.,
pomysłowych urządzeń — pozy
znalazłsię zapis o godle i barwach, to
wycieczka z Białorusi i okazało się,
tywki, które wygrywały melodię,
sprawa hymnu została przemilczana.
że dzieciaki umiały śpiewać polski
ukrywano w najrozmaitszych przed
—
Przypuszczam
—
twierdzi
Pani
hymn. Perfekcyjnie!
miotach. W zegarach, krzyżach. W
Kustosz — że nie chciano drażnić
Słowa hymnu najlepiej znają dzieci
ekspozycji muzeum jest kapliczka
marszałka Piłsudskiego. On optował
i harcerze. Z czasem najwyraźniej
ludowa — pozytywka, wykonana
za tym, aby polskim hymnem została
zapominamy treść i jako dorośli
przez czeskiego rzemieślnika, która
„Pierwsza
Brygada”
.
Piłsudski
usi
pamiętamy zwykle jedną zwrotkę.
najpierw wygrywała kilkanaście tak
łował nawet stworzyć kompilację:
Błędy, które popełniają dzieci („prze
tów
ludowej melodii, a potem „Ma
„Brygady” i „Mazurka” . Poprosił
kręcanie” wyrazów) wynikają z tego,
zurka” .
kompozytora Jana Maklakiewicza,
że nauczyciele nie tłumaczą słów,
Wśród odwiedzających muzeum są
aby się tym zajął.
a te są dość trudne. Nasz hymn to
tacy, którzy spędzają wakacje na Ka
W 1948 r. minister oświaty wydał
świetna lekcja historii.
szubach i to muzeum jest na ich liście
okólnik, w którym podano tekst lite
Mało kto wie, że do konstytucji
miejsc wartych obejrzenia, ale poja
racki i muzyczny pieśni „Jeszcze
wpisano go dopiero za czasów I sek
wiają się także goście, którzy do BęPolska nie zginęła” . Konstytucja PRL
retarza PZPR Edwarda Gierka. Już w
domina przyjeżdżają specjalnie. Zo
z 1952 r. pominęła sprawę hymnu.
1921 r. jako pierwszy podniósł do
stawiają ciekawe wpisy w księdze pa
Bolesław Bierut chciał hymn zmie
rangi hymnu „Mazurka Dąbrow
miątkowej — na przykład młoda para
nić. Zaproponował Władysławowi
skiego” minister spraw wojskowych
z Katowic napisała: „Na uwiecznienie
Broniewskiemu napisanie nowych
gen. Kazimierz Sosnowski. W rozka
naszej miłości tak wielkiej jak umiło
słów, a Stanisławowi Hadynie —
wanie ojczyzny w słowach hymnu,
zie z 2 listopada 1921 r. podał melo
na zawsze Grzegorz i Marzena”.
melodii. Poeta odmówił. Zresztą jak
dię i słowa czterech pierwszych

Muzeum Hymnu Narodowego

A tu jest Warszawa...
Z bliża się rocznica Powstania
W arszaw skiego 1944. Sięgam y
do w spom nień, opow ieści rod zin 
nych, przem yśleń, zdjęć... Jakże
zm ie n iło się to nasze m iasto, jak
urosło, spotężniało, rozpostarło
swe skrzyd ła na daw nych p o d 
w arszaw skich terenach, gdzie
jeszcze po II w o jn ie św iatow ej
w arszaw iacy w yjeżdżali na letniik a . S toją tam teraz now oczesne
piękne budynki, pod ziem ią k u r
suje m etro, a ulicam i m kną
luksusow e auta. P rzyzw yczaili
śm y się ju ż do tego w id oku i po 
w o li zacierają się w naszej
pam ięci obrazy przeszłości.
Warszawa początku XX w ieku
(po r. 1905) też była piękna.
Z achw ycała klasycznym i p ię k n y 
mi kam ienicam i na m iarę Paryża,
elegan ckim i sklepam i z pięknym i
w itryn am i, kuszącym i w spania
łym i tow aram i, ulicam i je źd ziły
tram w aje przypom inają ce dzie
cięce zabawki, a m ieszkańcy
przechadzali się p o ulicach na
pew no w znacznie w olniejszym
tem pie, niż dzisiaj. W og óle ży
cie to czyło się tu o w iele s p o k o j
niej.
Plac Z a m ko w y także m iał
sw oich sym patyków . N ikt w ó w 
czas, przed ponad stu laty, nie
p o m yśla ł o tym , że może zabra
knąć m asywnej b ry ły Zam ku K ró
lew skiego, któ ry tak w k o m p o 
now ał się w nadw iślańską skar
pę, że można by uważać, że to
skarpa dostosow ała się do w ym o 
gów królew skiej b u d ow li, razem
bow iem — skarpa, zam ek i pię
trzące się w tło ku sta ro m ie jskie
kam ieniczki — s tw o rzyły prze
piękny w idok: panoram ę sto licy,
w idoczną zwłaszcza z praw ego
brzegu W isły, od Pragi.
Ale i Zam ku K ró le w skieg o też
zabrakło, p o le g ł razem ze swym
m iastem w okru tn e j II w ojnie
św iatow ej. W arszawa pow stała
na nowo, p od źw ig n ęła się z ruin
i poniżenia. Jakże radośnie po
wstała, śpiew ano o każdej nowej
dzielnicy, o ja snych dom ach
i uśm iechniętych tw arzach w a r
szaw iaków , o spojrzeniach dzie
wcząt „jak p ło m ie n n y kw ia t” . Po
w staw ał now y warszawski świat.
Dość d łu g o je dn ak brakow ało
Zam ku K rólew skiego. Z re ko n 
stru o w a n o go w latach siedem 
dziesiątych ub.w. Na w ieży zam 
kowej ruszył w tedy zegar (przy

Widok od strony warszawskiej Wisłostrady. Wschodnią elewację zaczęły przykrywać
rusztowania

tow arzyszących mu oklaskach
zebranych na placu Zam kow ym
w arszaw iaków ), któ ry zatrzym ał
się w tragicznej g o dzinie z n i
szczenia sym bolu w ie loletniej
potęgi dziedzictw a historii. Za
czął odm ierzać nowe, w ierzono,
że lepsze, g odziny życia W ar
szawy. Tak jest i dzisiaj.
W schodnia elew acja Zam ku
zreko nstruow a na w tam tych sie
dem dziesiątych latach ub.w. w y
daje sią dziś za płaska. Można
zauw ażyć, że coś zaczyna się
zm ieniać, bo przybyw a coraz
w ięcej rusztowań oplatających
Zam ek, które postoją co najm niej
do końca br. Planuje się bo
wiem odzyskanie plastyczności

wschodniej elewacji, tej z epoki panow ania króla S tanisław a A u g u 
sta P oniatow skiego. Jej próbki
od nale ziono podczas prac przy
renow acji Arkad K ubickiego. Ele
w acje naw iązują kolorystyką do
piasku w iślanego, z jaśniejszym i
pasami lizen i pilastrów . Takie
k o lo ry w schodnia elewacja Zam 
ku o trzym ała w tra k c ie jej reno
w a cji po pożarze w 1767 r. i roz
b udow ie stancji saskich. Takie
rów nież ko lo ry oglądam y na
obrazach Canaletta. Powstanie
też cały system ośw ietlenia
w sch o d n ie j elew acji od stro n y
W isły. Zam ek zabłyśnie k o lo ry 
styką elew acji „ja k w iślany pia
sek” sprzed 240 lat.

Ulica Marszałkowska w Warszawie (po r. 1905). Z lewej: Dworzec Wiedeński (obecnie
w tym miejscu znajduje się wejście do stacji Metro Centrum)

WARSZAWA.

UL Marszałkowska

