
Kościół chrześcljańskokatolicki pw. św. Marci
na w Rheinfelden (Szwajcaria); dawniej kolegiata, 
wybudowana w XIV w., w późnogotyckim stylu, prze
budowana w latach 1769-1772 w stylu baroko
wy m. W latach 1989-1992 kościół został odrestau
rowany. Proboszczem parafii pw. św. Marcina jest 
ks. Roland Lauber

minarium do kontynuowania studiów w Se
minarium w Scranton. Po studiach w Semi
narium w Scranton istnieje możliwość pod
jęcia pracy duszpasterskiej w PNKK, naj
pierw jako asystent proboszcza w tych para
fiach, w których nabożeństwa odprawiane 
są w dwóch językach".

Redakcja spytała ks. M. Pytlarza, jak oce
nia kierunek przemian zapoczątkowany w 
naszym Kościele? Uczestnicy Synodu Ogól
nopolskiego wyrazili wolę powrotu do apo
stolskiej struktury Kościoła, do struktury 
starokościelnej, starokatolickiej, do kole
gialnego zarządzania Kościołem. Zostało to 
wyrażone w przyjętym „Prawie Wewnętrz
nym Kościoła PolskokatolickiegowRP”. Prze
wodniczący Rady Synodalnej — bp W. Wy-
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cy w Międzynarodowej Komisji L iturgicz
nej i pracami nad reformą liturgii chrześcijańsko- 
katolickiej. Goście uczestniczyli w Mszy św. 
odprawionej w katedrze pw. Św. Ducha w War
szawie, wdniu 9 lipca br., gdzieprof. H. Alden- 
hoven wygłosił, po polsku, Słowo Boże, a 
ks. R. Lauber przekazał pozdrowienia.

Pracę nad reformą liturgii KościółChrześci- 
jańskokatolicki Szwajcarii rozpoczął przez 
30 laty; do dzisiaj przepracowano całą litur
gię (Msza, liturgia sakramentów, ryty). W ra
ku 1958 Synod Kościoła Chrześcijańskokato- 
lickiego postanowił początkowo, aby doko
nać niewielkiej reformy liturgii. Chodziło głów- 
n ieoto, aby język liturgii był bardziej zrozu
miały. Liturgia Kościoła Chrześcijańskokato- 
lickiegozostała przygotowana przed ponad 
stu laty, przez bpa E. Herzoga. Początkowo 
zmieniano ją bardzo ostrożnie, ale później 
do prac włączyłsię prof. H. Aldenhoven i roz
poczęto poważniejsze zmiany: np. zmieniono 
miejsce epiklezy w liturgii. Następnie od
był się II SobórWatykański, przerwano wów
czas prace nad reformą liturgii chrześcijań- 
skokatolickiej, gdyż chciano zobaczyć, w ja
kim kierunku pójdą zmiany w Kościele Rzym
skokatolickim, oraz czy można skorzystać 
z ich doświadczeń. Intensywne prace nad 
reformą litu rg ii rozpoczęły się w latach 
1965/66. Ks. R. Lauber początkowo nie był 
członkiem tej Komisji, został nim nieco póź
niej, a obecnie jest jej przewodniczącym.

W dniu 12 lipca 1995 roku do Redakcji 
miesięcznika „Rodzina" przybył bp W. Wy- 
soczański — zwierzchnik Kościoła Polsko- 
katolickiegoorazgościezzagranicy: ks. se
nior Marceli Pytlarz — proboszcz parafii 
pw. Św. Trójcy w New Castle, Pensylwania 
(USA), koordynator Akcji Pomocy PNKK dla 
Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. Ro
land Lauber— proboszcz parafii pw. św. Mar- 
cina w Rheinfelden (Szwajcaria) — prze
wodniczący Międzynarodowej Komisji Li
turgicznej.

Ks. M. Pytlarz przybyłdo Polski przed Ogól- 
nopolskim Synodem Kościoła Polskokato
lickiego, który odbył się w dniu 27 czerw
ca br., i wrazz bpem A. Ryszem — reprezen
tantem Pierwszego Biskupa PNKK, bpa Ja
na Swantka — był Gościem Synodu.

Poza uczestnictwem w Synodzie, ks. 
M. Pytlarz został przyjęty przez bpa W. Wy- 
soczańskiego, z który m rozmawiał na temat 
akcji pomocy dla Kościoła w Polsce, oraz re
krutacji studentówdo Seminarium Duchow
nego im. Savonaroli w Scranton (USA).

„Chcielibyśm y ustalić — powiedział ks. 
M. Pytlarz— jakie istnieją priorytety pomo
cy Kościołowi Polskokatolickiemu w Pol
sce. Wprawdzie możliwości nasze nie są du
że, jednak chcielibyśmy pomagać Kościoło
wi w Polsce. Naszą działalność rozpoczę
liśmy w roku 1989— po przemianach demo
kratycznych w kraju. Początkowo (przez 
3 lata) program obejmował pomoc parafiom. 
Po trzech latach zm ienił się profil pomocy; 
obecnie pomoc kierowana jest tam, gdzie 
prowadzone są budowy kościołów. Pomocą 
objętych zostało sześć parafii. Obecnie 
zbierane będą środki na dokończenie budo
wy kościoła w Bielsku-Białej. Komitet Koor
dynacyjny Pomocy otrzymuje środki z do
browolnych ofiar, które są zbierane w pierw
szą niedzielę maja we wszystkich parafiach 
PNKK.

Przedmiotem moich rozmów z bpem 
W. Wysoczańskim — zwierzchnikiem Koś
cioła Polskokatolickiego— była także spra
wa rekrutacji studentów do Seminarium 
w Scranton. Wprawdzie zachęcamy mło
dzież w USA do studiów w Seminarium— po
wiedział ks. M. Pytlarz — ale powołania są 
niewystarczające. Zwracamy się więc z proś
bą o delegowanie kandydatów z ChAT i Se-

w Redakcji „Rodziny”
soczański jest przede wszystkim koordyna
torem i organizatorem prac Rady Synodal
nej.

„Kolegialna forma zarządzania Kościo
łem — powiedział ks. M. Pytlorz — odpowia
da demokratycznym przemianom, które za
chodzą w Polsce. My, w USA, praktykowaliś
my te zasady od dawna. Prawo PN KK opar
te jest na demokratycznej Konstytucji Sta
nów Zjednoczonych. Społeczeństwo amery
kańskie jest mocno przywiązane do tych za
sad. W naszym Kościele praktykowaliśmy 
zasady kolegialnej formy zarządzania. Pier
wszy Biskup ma wiele przywilejów, ale naj
wyższą władzą jest Synod, natomiastwokre- 
siemiędzysynodalnym Rada Synodalna, któ
ra składasięzduchownych i świeckich. Ra
da ta podejmuje wszystkie decyzje. Wraca
jąc do Synodu Ogólnopolskiego, na którym 
miałem przyjemność być gościem, to chciał
bym powiedzieć, że Synod PN KK składa się: 
25% duchowni, 75% — świeccy. Rola ludzi 
świeckich w PN KK jest bardzo duża. To dzię- 
ki ich udziałowi we władzach Kościoła i 
poszczególnych parafii możemy wypracować 
odpowiednie środki na potrzeby Kościoła” .

Ks. M. Pytlorz poinformował szczegóło
wo pracowników Redakcji miesięcznika „Ro
dzina” o dialogu Polskiego Narodowego Koś
cioła Katolickiego z Kościołem Rzymsko
katolickim.

W Redakcji „Rodziny" gościł także ks. Ro
land Lauber, przewodniczący Międzynarodo
wej Komisji Liturgicznej, z upoważnienia 
M KBS. Komisja ta została utworzona w czte
ry lata po Kongresie Starokatolików w Lu
cernie (1974 r.). Ks. R. Lauber przybył do 
Polski wrazz prof. H. Aldenhovenem w dniu 
7 lipca br. i przebywali: prof. H. A ldenho- 
ven do 11 lipca br., a ks. R. Lauber do 13 lip
ca br. Goście z Kościoła Chrześcijańskokato- 
lickiego Szwajcarii przybyli do Polski, aby 
podzielić się swymi doświadczeniami z pra-

„L iturg ia jest centrum życia kościelne
go— powiedział ks.R. Lauber. W liturgii musi 
być jasno powiedziane, w co wierzymy?” .

Bp W. Wysoczański wyraził życzenie, aby 
częściej dochodziło do spotkań z przedstawi
cielami Komisji Liturgicznej, atakże do wy
miany doświadczeń z bratnim Kościołem 
w USA, który w roku 1990 wprowadził swoje 
reformy do liturg ii. PNKK używa kanonu 
Unii Utrechckiej, który został opracowany 
właśnie przez Międzynarodową Komisję Litur
giczną, na czele której stoi ks. R. Lauber.

Ks. R. Lauberjest również członkiem rzym
skokatolickiej Komisji Liturgicznej. Nato
miast przewodniczący rzymskokatolickiej 
Komisji często uczestniczy w pracach Ko
misji Liturgicznej Starokatolickiej. Obie Ko
misje przesyłają sobie nawzajem rezultaty 
swojej pracy nad liturgią obu Kościołów.

Opierając się na umowie między Wydzia
łem Chrześcijańskokatolickim Uniwersytetu 
w Bernie a Chrześcijańską Akademią Teolo
giczną, członkowie Komisji Liturgicznej przy
byli do Polski, aby spotkać się i odbyć kon- 
sultacjez pracownikami ChAT: bpem prof. 
drem hab. W. Wysoczańskim — rektorem 
ChAT oraz ks. drem T. Wójtowiczem i mgrem 
M. Ambrożym. Zastanawiano się wspólnie, 
jak można wykorzystać długoletnie doświad
czenia Komisji Liturgicznej Kościoła Chrze- 
ścijańskokatolickiego Szwajcarii w pracach 
teoretycznych i praktycznych nad naszą li
turgią. Przedstawiliśmy naszą liturgię przy
jętą przez Synod Ogólnopolski. Dalsze pra
ce nad liturgią pragniemy kontynuować we 
współpracy z bratnim Kościołem w USA, któ
rego doświadczenie i nowa liturgia jest dla 
nas bardzo ważna; łączy nas nie tylko wspól
ny Organizator i Patriota, Biskup Franciszek 
Hodur, ale także wspólny język, kultura i 
tradycja.

Prof. H. Aldenhoven i ks. R. Lauber spot
kali się także z ordynariuszem diecezji 
warszawskiej— bpemTadeuszem R. Majew
skim.
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Jezus 
Chrystus 
Głową 
Kościoła

„A oto Ja jestem z 
wami po wszystkie 
dni, aż do skończe
nia świata”

(Mt 28,19)  

•k ic  "k

Synod
Ogólnopolski 
Kościoła
Polskokatolickiego 
obradował
w Warszawie-Konstancinie 
w dn. 27 czerwca 1995 r.
(patrz str. 4,5, 6, 7, 8 ,9 ,12,13)



ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Wprawdzie wszystko, co głosili 
Apostołowie, dotyczyło czynów 
słów Chrystusa, to jednak mówiąc o  
Chrystusie nauczającym, mamy na 
myśli Jego nauczanie, które nam 
przekazali ewangeliści.

„Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”Jezus Chrystus 
-  Nauczyciel miłości i skromności

Chodzi więc o te części Ewangelii, w 
których Jezus występuje jako głosiciel 
Bożej prawdy. W szesnastą niedzielę po 
Zesłaniu Ducha Świętego uwagę naszą 
kierujemy na charakterystyczną, choć 
nie oryginalną formę nauki Zbawiciela — 
na przypowieść (Łk 14,1-11). Zanim jed
nak przejdziemy do tego fragmentu 
Ewangelii według św. Łukasza, przyj
rzyjmy się nieco bliżej samym przypo
wieściom. Jak bardzo obfitowało naucza
nie Chrystusa Pana w formę literacką 
zwaną przypowieścią, świadczy np. zda
nie: „W wielu takich przypowieściach 
g łosił im swoją naukę, o ile mogli słuchać.
1 nauczał ich ty lko w przypowieściach, na 
osobności zaś wyjaśniał wszystko ucz
niom” (Mk 4, 33). Wynika stąd, że by ł to 
sposób nauczania nie tylko często sto
sowany, lecz także wymagający wiele 
wyjaśnień. Wniosek ten nasuwa się także 
z wypowiedzi uczniów, którzy podczas 
Ostatniej Wieczerzy stwierdzili: „Oto 
teraz jawnie mówisz i żadnej przypo
wieści nie opowiadasz. Teraz wiemy, że 
wszystko wiesz” (J 16, 29). Chrystus też 
wówczas powiedział: „Nadchodzi godzi
na, gdy już nie w przypowieściach mówić 
wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię 
wam” (J 16, 25).

Materiałów do tego rodzaju nauczania 
dostarczało życie. Sw. Łukasz (14, 1-11) 
opowiada o posiłku, który Jezus spożywa 
w szabat u „pewnego przywódcy faryzeu
szów” . Zostały tu opisane dwa istotne 
zdarzenia, które wydarzyły się w tym 
dniu; pierwsze dotyczyło uzdrowienia 
chorego „na wodną puchlinę” , a drugie to 
mądra, zawsze aktualna, przypowieść o 
skromności. A oto cały tekst dzisiejszej 
Ewangelii:

„Gdy Jezus przyszedł do domu pew
nego przywódcy faryzeuszów, aby w sza
bat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto 
zjawił się przed Nim pewien człowiek 
chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus 
zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: 
Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też 
nie? Lecz oni milczeli, On zaś dotknął go, 
uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż 
z was, je ś li jego syn albo wół wpadnie do 
studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w

2

dzień szabatu? I nie mogli Mu na to 
odpowiedzieć.

Potem opowiedział zaproszonym przy
powieść, gdy zauważył, jak sobie pier
wsze miejsca wybierali. Tak mówił do 
nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by czasem 
ktoś znakomitszy od ciebie nie byt zapro
szony przez niego. Wówczas przyjdzie 
ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp 
temu miejsca!, i musiałbyś ze wstydem  
zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim  
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i 
powie ci: Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej!, i spotka cię zaszczyt wobec 
wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie pon i
żony, a kto się poniża, będzie wywyż
szony (Łk 14, 1-11).

Szabat — dzień odpoczynku — był dla 
Żydów dniem, z którym związane było 
szczególne błogosław ieństwo Boże; 
dniem Jahwe (Wj 31, 13; Rdz 2, 3), dniem 
wytchnienia i odpoczynku dla ludzi i 
zwierząt (Pwt 5, 12-14), dniem radości 
(Oz 2,13) oraz dobroci i życzliwości. Jed
nak wielu Żydów zapomniało o tym. Sza
bat stał się dla nich celem samym w sobie; 
utracił swój humanistyczny i teologiczny 
wymiar, a stał się ciężarem. Zresztą fo r
malizm, który paraliżował religijność 
Żydów był zjawiskiem szerszym, dotyczył 
nie tylko szabatu, ale całego judaizmu. 
Jezus Chrystus zdecydowanie wystąpił 
przeciw formalizmowi, chciał wprowa
dzić Boga i człowieka, chciał wprowadzić 
miłość do rygorystycznej teologii.

Dzisiejsza nauka Jezusa Ch rystusa jest 
tego przykładem. Jezus spożywa posiłek 
w szabat w domu przywódcy faryzeu
szów, doskonale wiedząc, że „oni Go śle
dzili” . Gdy zjawił się „chory na wodną 
puchlinę” , Jezus prowokuje dyskusję: 
„Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też 
nie?” . Gdy obecni milczeli, Jezus uzdra
wia chorego, potwierdzając podstawową 
zasadę tego święta: „Szabat ustanowiony 
został dla człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu” (Mk 2,27). Jezus pragnie przyw
rócić Dniu Pańskiemu pełny wymiar, 
chce nas nauczyć, że ten dzień winien

być pełen miłości Boga i człowie
ka.

„Potem opowiedział zaproszonym przy
powieść, gdy zauważył, jak sobie pier
wsze miejsca wybierali (...)” . Obserwując 
gości przy stole, Jezus wygłosił naukę o 
zbawieniu. W Starym Testamencie uczta 
była obrazem czasów ostatecznych. W 
ewangeliach synoptycznych uczta ozna
cza wypełnienie się czasów (Mt 8, 11), 
nadejście Królestwa Bożego. A w Króle
stwie Bożym inne obowiązują reguły niż 
w życiu codziennym. Tam naprawdę: 
„Każdy (...), kto się wywyższa będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony” . W tej myśli zawiera się 
istotna nauka Jezusa Chrystusa. W dniu 
ostatecznym Bóg pysznych poniży, a 
skromnych nagrodzi i wywyższy. Jezus 
słowa te kieruje przeciw samochwalstwu 
faryzeuszów. Obecność na uczcie i właś
ciwe na niej miejsce jest powołaniem 
Bożym, jestj łaską, jest miłością. Miłości 
Bożej nie można wziąć samemu, można ją 
jedynie przyjąć jako dar. Dalej Jezus 
uczy, że prawdziwa chwała i zbawienie 
wymaga naszej miłości i skromności: 
„Kto się poniża będzie wywyższony” . 
Oczywiście, n ie jes tto  pochwała słabości, 
czy poczucia małej wartości. Ale oznacza 
prymat postawy otwartej na przyjęcie 
daru miłości i skromności, ty lko taka 
postawa pozwala nam przyjąć dary Boga. 
Miłość i pokora oznacza także gotowość 
przyjęcia „głupstwa krzyża" (1 Kor 1, 18) 
oraz zaakceptowanie takiego stylu życia, 
który nie polega na samolubstwie, lecz na 
służebnej miłości. Poniżyć się, to znaczy 
przyjąć za swoją postawę Chrystusa, 
który „un iżył i stał się posłuszny aż do 
śmierci. Dlatego Go Bóg wywyższył i dał 
Mu imię, które przewyższa wszelkie imię” 
(Flp 2, 5-9). Uniżenie Jezusa aż do 
śmierci, było dla Niego bramą do chwały 
zmartwychwstania, podobnie i nasze uni
żenie jest drogą do chwały i wywyższenia.

Chrystus zaprasza nas na swoją ucztę. 
„Błogosławieni, którzyzostali wezwani na 
ucztę Baranka". Tylko ten skorzysta z 
tego zaproszenia, kto przyjmie naukę 
Jezusa Chrystusa — Nauczyciela Miłości 
i Skromności.

Czcigodni Bracia Biskupi,
Drodzy Bracia Kapłani,
Drogie Siostry i Drodzy Bracia 
w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Dzień dwudziestego siódmego czerw
ca Roku Pańskiego tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiątego piątego był dla 
całego naszego Kościoła dniem ważnym, 
brzemiennym w wydarzenia, dniem łaski 
Bożej, dniem pamiętnym i radosnym, 
także dla mnie i innych biskupów, 
i kapłanów.

W dniu tym, na wolnym i demokraty
cznym Synodzie przywrócono apostol
ską, synodalno-hierarchiczną strukturę 
Kościoła, uchwalono nowe Prawo Wew
nętrzne Kościoła, zatwierdzono jednolitą 
liturgię mszalną, wybrano na 3-letnią 
kadencją nową Radę Synodalną, Komisję 
Rewizyjną, Sąd Biskupi i szereg komisji, 
ja zaś zostałem wybrany zwierzchnikiem 
Kościoła Polskokatolickiego; podzielo
nego na trzy diecezje: warszawską, 
krakowsko-częstochowską i wrocławską, 
ale mimo daleko posuniętej samodziel
ności i wolności Biskupów ordynariuszy 
diecezji, stanowiącego jeden Kościół.

W ierzymy, i mocno jesteśmy przeko
nani o tym, że również w naszym Koście
le — trwającym przy swych pasterzach i 
zgromadzonym w Duchu Świętym przez 
Ewangelię i Eucharystię — jest obecny 
jeden, święty, katolicki i apostolski Koś
c ió ł Chrystusowy. Synod Ogólnopolski 
nałożył na mnie i pozostałych naszych 
Biskupów obowiązek czuwania i odpo
wiedzialności właśnie za katolickość i 
rozwój naszego Kościoła. W tym działa
niu, wierzę w to mocno, moimi oddanymi 
braćmi — współpracownikami będą 
wszyscy Biskupi i kapłani polskokato- 
liccy. Świeccy zaś Bracia i Siostry nie ty l
ko korzystać będą z naszych biskupich i ka

płańskich posług, ale również — w miarę 
swoich możliwości — pomagać nam będą 
w upowszechnianiu i realizacji polskoka- 
tolicyzm u w Polsce. Albowiem wszyscy 
ochrzczeni, odrodzeni przez Ducha Święte
go są „jako kamienie żywe” , budujące się 
„w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby 
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu 
p rzez Jezusa Ch rystusa. (...). Wy jesteśc ie 
narodem wybranym, królewskim kapłań
stwem, narodem świętym, ludem naby
tym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który 
was powołałz ciemności do cudownej swo
jej światłości" (1 P 2, 5-9).

Pragnę również, aby nasz Kościół, Koś
ció ł Polskokatolicki, umacniałsię, rozwijał 
i równocześnie, włączony w nurt ruchu eku
menicznego, przyczyniałsię do jednocze
nia chrześcijan, usuwania narosłych przez 
wieki animozji między chrześcijanami, pod
kreślał to, co stanowi wspólne dziedzictwo 
wiary, po to, aby urzeczywistniało się ży
czenie, więcej — nakaz Jezusa Chrystusa, 
który, odwołując się do Starego Przymie
rza, przypomniał uczonym w Piśmie: „Pan, 
Bóg wasz, Pan jest jeden. Będziesz tedy 
miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli 
swojej (...)” , a „bliźniego swego jak siebie 
samego” (Mk 12,29-31). Jezus Chrystus po
wiedział też: „Ja i O jciec jedno jesteśmy” 
(J 10, 30), a w m odlitw ie arcykapłańskiej 
prosił swego Ojca, aby Jego uczniowie, mo
żemy dopowiedzieć: biskupi i kapłani, „by
li jedno, jak My” (J 17,11). Dodać tu mu
szę, że sens tych słów będzie „duchem” mo
jej posługi jako zwierzchnika Kościoła.

Chrystus prosił swego Ojca nie ty lko za 
swoich uczniów, bowiem św. Jan pisze:

„Anie tylko zanimi proszę, ale i za tymi, któ
rzy przez ich słowo uwierzą we Mnie, aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli” 
(J 17, 20-21). Treść tych słów będę usiło
wał sumiennie realizować również w sto
sunku do wszystkich Kościołów, w tym 
także do Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Chcę we wszystkich widzieć braci i siostry, 
chcę, aby rychło nastała „jedna owczarnia” 
(J 10,16). I to jestteż — według mnie — jed- 
nazcentralnych idei właściwie pojętego i tak 
realizowanego ekumenizmu.

Siostry i Bracia w Panu naszym, Jezu
sie Chrystusie.

Jako Biskup i zwierzchnik Kościoła Pol
skokatolickiego przesyłam wyrazy poważa
nia, serdeczne pozdrowienia i swoje błogo
sławieństwo wszystkim biskupom, kapła
nom i wiernym naszego Kościoła, wyrazy sza- 
cunku i serdeczne pozdrowienia przekazu
ję również wszystkim biskupom, kapłanom 
i osobom świeckim bratniego Polskiego Na
rodowego Kościoła Katolickiego w Amery
ce i Kanadzie, na czele z Pierwszym Bisku
pem Janem Swantkiem, a także wszystkim 
Kościołom starokatolickim  Unii Utrechc- 
kiej, Kościołom i wyznaniom w Polsce, 
zwłaszcza zaś Kościołom zrzeszonym w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej.

Cieszęsię też, że już niedługo będę mógł 
powitać w Warszawie-Konstancinie uczest
ników Międzynarodowej Konferencji Bisku
pów Starokatolickich, która odbędzie się w 
dniach od 8 do 14 października 1995 roku.

Pamiętając o tym, że moim bliźnim jest każ
dy człowiek, tak będę ukierunkowywał swo
ją posługę biskupią, aby nie tylko nasz Koś
c ió ł Polskokatolicki coraz bardziej umac
niał się i jednoczył w wierze, ale żeby pojed
nany Kościół Jezusa Chrystusa ogarnął ca
łą ludzkość. Jedność ta ma swoją podsta
wę w jedności Boga Ojca, Boga Syna i Bo
ga Ducha Świętego. Kościół musi się włą
czyć w życie Trójjedynego Boga i dać temu 
wyraz w codziennych działaniach. Jed
ność, równość i miłość Trójcy Świętej po
winna być dla nas wzorem i podstawą dzia
łania. Natomiast naczelną zasadą obowią
zującą w naszym Kościele powinna być za
sada miłości: „Po tym wszyscy poznają, żeś
cie uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną 
mieć będziecie” (J 13, 35).

W gorącej m odlitw ie błagam Boga o 
błogosławieństwo dla nas wszystkich.

Oddany brat w Jezusie Chrystusie, Panu naszym 

t  WIKTOR WYSOCZAŃSKI 

Warszawa, sierpień 1995



Synod Ogólnopolski 
Kościoła Polskokatolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień 27 czerwca 1995 r. stał się przełomowym momentem w historii 
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu tym 
bowiem w Warszawie-Konstancinie odbyłsię— zwołany przez Biskupa 
Koadiutora Warszawskiego biskupa prof. dra hab. Wiktora Wysoczań- 
skiego— Synod Ogólnopolski naszego Kościoła. Uchwały tego Synodu, 
a przede wszystkim uchwalenie nowego Prawa Wewnętrznego Kościoła, 
jednolitej liturgii Mszy Świętej oraz wybór nowych władz Kościoła 
na 3 letnią kadencję stanowią punkt zwrotny w dotychczasowej historii 
Kościoła Polskokatolickiego, gdyż dopasowują jego duchowe posłan
nictwo i byt prawny do ram demokratycznego państwa prawnego, jakim 
jest obecnie Rzeczpospolita Polska.

Synod Ogólnopolski rozpocząłsię uroczystym nabożeństwem inau
guracyjnym, któremu przewodniczył ks. bp Zygmunt Koralewski. 
Wspólnie odśpiewano Hymn Wiary „Do Ciebie przyszlim, Boże nasz” , 
który napisał w 1907 r. biskup Franciszek Hodur, a następnie modlono 
się w intencji Synodu i Kościoła Polskokatolickiego. Podczas nabożeń
stwa Lekcję z Dziejów Apostolskich (2, 42-47) odczytał ks. dziekan 
Bogusław Woły ński, a Ewangel ię wg św. Mateusza (18,19-20) ks. dzie
kan Jacenty Sołtys. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo 
biskupie.

Obrady sesji wstępnej Synodu otworzył bp W iktor Wysoczański:

„Otwieram obrady plenarne Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Pol
skokatolickiego. Gorąco witam naszych miłych gości:

— Jego Ekscelencję ks. bpa Hansa Gernego, zwierzchnika Chrześci- 
jańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii, reprezentującego Międzynaro
dową Konferencję Biskupów Starokatolickich;

— Jego Ekscelencję ks. bpa Antoniego Rysza, reprezentującego Polski 
Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej i Kanadzie — wraz z osobami towarzyszącymi: ks. seniorem 
Marcelim Pytlarzem, ks. seniorem Stanisławem Skrzypkiem i ks. Anato
lem Sielchanowiczem.

Serdecznie witam Delegatki i Delegatów na Synod Ogólnopolski. 
Wreszcie bardzo serdecznie witam Czcigodne Duchowieństwo naszego 
Kościoła.

Sekretariat Synodu, na podstawie propozycji Biskupów, zgłoszonej 
na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1995 r., stanowią:

1. Ks. infułat Roman Skrzypczak,
2. Ks. dziekan Bogusław Wołyński,
3. Ks. dziekan Tomasz Wojtowicz,
4. Ks. dziekan Kazimierz Fonfara.

Protokolantami Synodu, według propozycji Biskupów, zgłoszonej 
na posiedzeniu w dniach 9 i 10 lutego br., są:

1. W miejsce ks. dziekana Jana Marii Zielińskiego, który jest chory, 
został wybrany ks. dziekan Lewandowski,
2. Ks. dziekan Aleksander Bielec,
3. Ks. proboszcz Jan Belniak.

Do Komisji Uchwałi Wniosków wybrano, zgodniez propozycją Bisku
pów, zgłoszoną na posiedzeniu w dniach 9 i 10 lutego br., następujące 
osoby:

1. Ks. dziekan Ryszard Rawicki,
2. Ks. dziekan Jacenty Sołtys,

3. Ks. dziekan Zbigniew Bonkowski,
4. Ks. proboszcz Stanisław Stawowczyk.

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wchodzą:

1. Ks. infułat Henryk Buszka,
2. Ks. Ryszard Dąbrowski,
3. Ks. proboszcz Kazimierz Stachniak,
4. Ks. Bogusław Kropielnicki,
5. Pan Wojciech Hoduń.”

Po przedstawieniu przez bpa W iktora Wysoczańskiego składu 
osobowego Sekretariatu Synodu oraz poszczególnych Komisji 
synodalnych i protokolantów, ze strony ks. Eugeniusza Elerowskiego 
i ks. Mikołaja Skłodowskiego wyszła propozycja zmiany w programie 
Synodu — aby nowe Prawo Wewnętrzne Kościoła zostało przyjęte przed 
rozpatrywaniem spraw personalnych i administracyjno-strukturalnych 
Kościoła.

Wniosek ten poddano głosowaniu. Został on przyjęty przy 7 głosach 
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Po jego przyjęciu głos 
zabrał bp W iktor Wysoczański. Oto treść Jego wystąpienia:

„Dostojny Synodzie!

Biskupi zwołując Synod, który odbywa się w tygodniu po oktawie 
Bożego Ciała, wyrazili przekonanie, że stanie się on Bożym impulsem 
wtwórczym przeobrażeniu Kościoła Polskokatolickiego, w Jego Komu
nii, w powrocie do apostolskiej struktury Kościoła* (synodalno- 
-hierarchicznej). Synod ten powinien sprowadzić nasz Kościół na drogę 
legalności, sprawiedliwości i miłości wzajemnej. Toteż biskupi zwrócili 
się z apelem do duchowieństwa i wiernych, aby w miesiącach maju 
i czerwcu podczas każdej Mszy Świętej w modlitwie wiernych wypraszali 
łaski dla Synodu u Ojca naszego w niebie. W dniu 25 czerwca br. we 
wszystkich parafiach naszego Kościoła zostały odprawione uroczyste 
Msze święte w intencji Synodu.

Synod ten zostałzwołany w trybie nadzwyczajnym, gdyż w związku 
z wniesieniem w październiku 1994 r. poselskiego projektu ustawy
o stosunku państwa do Kościoła Polskokatolickiego rząd stwierdził, 
że władze Kościoła w świetle własnego „Podstawowego Prawa” , skutkują
cego w prawie państwowym, z uwagi na wygaśnięcie 7-letniej kadencji 
organów Kościoła, utraciły legitymację do działania. W tym miejscu 
należy przypomnieć, że Synody naszego Kościoła nie były zwoływane 
formalnie i w przewidzianym przez prawo term inie od 1966 roku. Na 
marginesie pragnę zaznaczyć, że zaistniała w ubiegłym roku sytuacja, 
będąca konsekwencją niezwołania przewidzianego prawem Synodu, 
stała się dla byłego ks. Jerzego Rybki i czasowo zawieszonego w czyn
nościach kapłańskich ks. Tomasza Rybki powodem podejmowania 
przez nich bezprecedensowych akcji na forum wewnętrznym i między
narodowym. Są to akcje szeroko zakrojone, dotąd nie spotykane w 
Kościele, mające na celu sianie zamętu. Przejawiało się to i przejawia 
w organizowaniu manifestacji przed Kurią Biskupią, ustawicznym rozsy
łaniu szkalujących pism, w których obrażani są praktycznie wszyscy 
biskupi, niektórzy księża, a w konsekwencji — cały nasz Kościół. Za całą 
tą akcją kryje się prywatny interes konkretnych osób. Głównym powo
dem tych zachowań było moje oświadczenie, złożone na posiedzeniu 
duchowieństwa i członków byłej Rady Synodalnej w dniu 27 paździer
nika 1 994 r. Wtedy to bowiem złożyłem wniosek, aby przekazano Społe
cznemu Towarzystwu Polskich Katolików wzarząd i użytkowanie nieru
chomość kościelną przy ul. Wilczej 31 w Warszawie, co zagwaranto
wałoby duchowieństwu pomoce miesięczne w wysokości 3 mi
lionów starych złotych. Mimo usilnych starań pięciu biskupów, 
nieruchomość ta nadal pozostaje we władaniu ks. Jerzego Rybki.

Na posiedzeniu biskupów w dniu 15 marca 1995 r. bp Tadeusz 
Majewski poinformował, że ks. Jerzy Rybka stanowczo oświad
czył, iż «nie złoży dobrowolnie rezygnacji z funkcji admini
stratora domu kościelnego przy ul. Wilczej 31 ».

Sprawą oszczerstw, pomówień, niesubordynacji i lekceważącego 
stosunku do biskupów zajmie się po Synodzie nowo wybrany Sąd 
Biskupi i Rada Synodalna.

Pragnę poinformować Dostojny Synod, że — celem ułatwienia 
życia nowo wybranym władzom Kościoła — w dniu 26 czerwca 
br. wniosłem dwa pozwy do Sądu Wojewódzkiego I Wydziału 
Cywilnego:

Uczestnicy Synodu modlili się w intencji owocnych obrad Dostojnego 
Zgromadzenia i całego Kościoła Polskokatolickiego

Pierwszy: o wydanie Kościołowi budynku kościelnego, przy ul. W il
czej 31 i lokalu administracji wraz z całym wyposażeniem tego lokalu;

Drugi: o odszkodowanie, czyli zasądzenie od ks. Jerzego Rybki na 
rzecz Kościoła Polskokatolickiego odszkodowania na podstawie opinii 
sądowego biegłego księgowego — wraz z ustawowymi odsetkami od 
dnia wymagalności roszczenia.

Administrator domu kościelnegozawierałz najemcami lokali użytko
wych niekorzystne dla Kościoła umowy najmu. Umowy były zawierane 
na okres 10-letni, bez możliwości aktualizacji wysokości czynszów 
i rozwiązania umów najmu przez wypowiedzenie. Niektóre stawki czyn
szu były rażąco niskie w porównaniu ze stawkami rynkowymi, co naraża 
Kościół na straty około 2 miliardów starych złotych rocznie.

Należy zwrócić u wagę, że wszystkie umowy najmu lokali użytkowych 
administrator domu kościelnego podpisywał jednoosobowo, na pod
stawie również jednoosobowo udzielanego pełnomocnictwa bpa 
Tadeusza Majewskiego. Zgodniezaś z kanonem 84 § 2 Podstawowego 
Prawa Kościoła Polskokatolickiego wszelkie pisma w imieniu Rady 
Synodalnej podpisuje przewodniczący Prezydium Rady i sekretarz, a 
wsprawach finansowo-gospodarczych przewodniczący i skarbnik. Admi
nistra tor domu działał więc nie ty lko bez żadnej kontroli, lecz i bez 
ważnego pełnomocnictwa. Według art. 35 kodeksu cywilnego osoba 
prawna działa przez swe organy w sposób przewidziany w ustawie 
i opartym o nią statucie. Rolę statutu spełnia Podstawowe Prawo Koś
cioła Polskokatolickiego.

Adm inistrator bezprawnie w umowach najmu lokali użytkowych 
obciążył najemców ze szkodą dla Kościoła dodatkiem w wysokości
1 USD za 1 m kwadratowy powierzchni lokali w skali miesięcznej na 
rzecz Fundacji „Samarytanin” , której jest członkiem Zarządu i współza
łożycielem. Fundacja bezzgody Rady Synodalnej jest nielegalnie finan
sowana z majątku Kościoła. Pomniejszało wartość czynszu na rzecz 
Kościoła o około 300 m ilionów starych złotych rocznie.

Dostojny Synodzie!

Żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Wszyscy uczymy się 
demokracji, ale nie oznacza to, że mamy zapomnieć o rodowodzie 
naszego Kościoła, jego tożsamości i samoświadomości.

Kościół Polskokatolicki (zwany w Polsce do 1951 r. Polskim Narodo
wym Kościołem Katolickim), podobnie jak PNKK w USA i Kanadzie, 
zostałzorganizowany przez wielkiego patriotę polskiego — bpa Fran

ciszka Hodura (1886-1953), którego postać otaczana jest szacunkiem
1 czcią w obu środowiskach kościelnych.

Bp Franciszek Hodur, po przyjęciu zasad sprecyzowanych w Deklara
c ji Utrechckiejz 1889 r., otrzymał w Utrechcie w roku 1907 sakrę bisku- 
piąz rąk biskupów starokatolickich i został członkiem Międzynarodo
wej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Od tego więc czasu PNKK 
w USA i zorganizowany później Kościół w Polsce pozostaje w pełnej 
wspólnocie kościelnej z innymi Kościołami starokatolickimi zjednoczo
nymi w Unii Utrechckiej i w nauce swej ma obowiązek trzymania się 
zasad zawartych w wymienionej wyżej Deklaracji, mimoże Kościoły 
te powstały na innym podłożu niż Kościoły starokatolickie na Zachodzie 
Europy. Poglądy niektórych duchownych sprzeczne z tą Deklaracją 
należy uznać za poglądy prywatne. Odejście danego biskupa i jego 
Kościoła od zasad zawartych w Deklaracji Utrechckiej oraz od wspólnej 
biskupom starokatolickim i ich Kościołom katolickości urzędu i kultu 
może pociągnąć za sobą utratę członkostwa w MKBS. W myśl art. 14 
umowy orzeczenie, czy jakiś Kościół odszedł od tych zasad (art.
2 umowy) i tym samym utracił uczestnictwo we Wspólnocie Kościelnej 
Unii Utrechckiej, należy do kompetencji Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich. Do kompetencji tego organu należy także 
„orzeczenie, czy jakiś biskup na skutek znacznych uchybień przeciw 
wierze lub zasadom moralnym utracił członkostwo w MKBS".

Pozostawanie obu Kościołów polskich we wspólnocie starokatolickiej 
ma bardzo doniosłe znaczenie. Pozwala im bowiem na wykazanie się 
niezaprzeczalną sukcesją apostolską i trwanie w ogólnym starokatolic
kim nurcieżycia kościelnego, a jednocześnie broni ich przed niebezpie
czeństwem popadnięcia w skrajny separatyzm religijny.

IV Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego (czerwiec 
1959 r.), wybierając nowego biskupa i zwierzchnika naszego Kościoła 
w Polsce, ks. dra Maksymiliana Rodego, formalnie potwierdził jedność 
doktrynalną Kościoła Polskokatolickiego i Polskiego Narodowego Koś
cioła Katolickiego w USA i Kanadzie. Ale jednocześnie Synod ten pod
kreślił, że oba Kościoły, tworząc jedność dogmatyczną i liturgiczną, mają 
własne, niezależne kierownictwo wybrane przez swoje Synody oraz 
własne prawo kościelne. Przez fakt otrzymania sakry biskupiej przez 
elekta M. Rodego w Utrechcie (1959 r.), Kościół Polskokatolicki stałsię 
już bezpośrednio pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Konfe
rencji Biskupów Starokatolickich.

Kościół Polskokatolicki, jako Kościół samodzielny, szczerze pragnie 
nadal podtrzymywać jedność z PNKK w USA i Kanadzie, jak również 
pozostać członkiem Unii Utrechckiej, jednakże na zasadzie równego 
i wzajemnego partnerstwa, zgodniez postanowieniami Umowy Bisku
pów Starokatolickich z 1974 r. Kościoły starokatolickie zjednoczone 
w Unii Utrechckiej kierują się— w poszczególnych krajach— własnym 
prawem kościelnym, uchwalonym przez swoje Synody. W Polsce dotąd 
obowiązuje zbiór prawa noszący nazwę „Podstawowe Prawo Kościoła 
Polskokatolickiego w PRL” , uchwalony na V Synodzie Ogólnopolskim 
w Warszawie w dn iu 5 lipca 1966 r. i uznany przez władze państwowe. 
Prawo to po części zostało znowel izowane na VI Synodzie Ogólnopol
skim we Wrocławiu wdniu 15maja1975r. i VIIISynodziewdniach 27-29 
kwietnia 1987 r. Prawo to zostało przez Komisję Prawa gruntownie 
przepracowane i zmienione, dostosowane do obowiązującego w Rze
czypospolitej Polskiej prawa państwowego. Dziś projekt nowego prawa 
wewnętrznego naszego Kościoła będzie przedmiotem dyskusji i miejmy 
nadzieję, że zostanie uchwalony.

Projekt tego Prawa w § 2 stwierdza: „Kościół Polskokatolicki, zacho
wując niezależnośćjurysdykcyjną i odrębną administrację, pozostaje 
w jedności wiary, utrzymuje ścisłą więźduchowąz Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczonych A.P. i Kanadzie; 
wspomaga utrzymanie wśród Polonii więzi z krajem ojczystym".

Z kolei § 3 ust. 1 i 2 postanawia: „1. Biskupi Kościoła Polskokatolic
kiego są członkami Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokato
lickich Unii Utrechckiej i reprezentują Kościół Polskokatolicki w Unii 
Utrechckiej. 2. Biskupi Kościoła Polskokatolickiego przyjmują jako 
obowiązujące ich i cały Kościół Oświadczenie Biskupów Starokatolic
kich z 24 września 1889 r.".

Postanowienia te mają swe odbicie w projekcie ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP (art. 2), który w tym 
tygodniu zostanie uchwalony przez Sejm RP. Tekst tego projektu został 
powielony i można go otrzymać w Sekretariacie Synodu.

W swoim wystąpieniu synodalnym wspomniałem o ks. bpie M. Rodem. 
Szkoda, że został on przy pomocy władz państwowych nagle usu nięty 
zestanowiskazwierzchnika Kościoła w Polsce. Nie wyszło to na zdrowie 
Kościołowi. My przepraszamy Go za to (huczne oklaski).

Wtym kontekście kapitalneznaczenie ma pismo Pierwszego Biskupa 
PNKKTadeuszaZielińskiego, wystosowane przed VI Synodem Ogólno
polskim (15 maja 1975 r.) do ministra Kazimierza Kąkola, ówczesnego 
kierownika Urzędu do Spraw Wyznań. Pismo (datowane w Scranton,

cd. na str. 6



9 marca 1975 r.) dotyczyło głównie osoby bpa M. Rodego: szło o przywró- 
cenie Mu praw i przywilejów, jakie miał w Kościele Polskokatolickim 
do dnia 29 października 1965 r. W uzasadnieniu Pierwszy Biskup PNKK 
w USA i Kanadzie, potwierdzając autokefal ię Kościoła Polskokatol ic- 
kiego w Polsce, wskazał zarazem na rolę, jaką zwierzchnie władze PNKK 
odegrały wcześniej w sprawie bpa M. Rodego i Kościoła w Polsce. 
„Kościół Narodowy w Polsce — czytamy w piśm ie— został przez nas 
założony i był pod naszą wszechstronną opieką do czasu uzyskania 
autokefalii. Ale chociaż jest administracyjnie od nas niezależny, jego 
dalsze losy bardzo nas interesują. W trosce o jego rozwój przyczyniliśmy 
się przed dziesięciu lat do odsunięcia bpa (M.) Rodego od odpowie
dzialności za losy Kościoła w Polsce, lecz obecnie z ubolewaniem 
stwierdzamy, że ówczesne stanowisko nasze w tej sprawie nie było 
słuszne. Chcemy to naprawić” . W piśmiezaśz 9 marca 1975 r., skierowa
nym do W incentego Kraśki, ówczesnego prezesa Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” , Pierwszy Biskup Tadeusz 
Zieliński pisze: „Mam zaszczyt przesłać Panu Prezesowi kopię pisma 
do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań i równocześnie prosić o łaskawe 
poparcie sprawy w piśmie tym zawartej. Zarówno Kościół Narodowy 
w USA i Kanadzie, jak i ta część półmilionowej Polonii, która ten Kościół 
swą działalnością obejmuje, jest żywo zainteresowana ścisłą współp- 
racąz Polską i szczególniez Kościołem Polskokatolickim w Polsce (...). 
Zostałon przez nas zrodzony i czujemy sięza jego losy moralnie odpo
wiedzialni, jak matka za losy swojego dziecka. Bardzo mocno prag
niemy, by naprawiono krzywdę wyrządzoną biskupowi Rodemu i by 
Kościół Narodowy w Polsce zyskałwnim zdolnego i wykwalifikowanego 
pracownika. Wiedząc, żetego rodzaju sprawy w Polsce Ludowej załat
wia się poprzez jej polityczne władze, zwracamy się do n ich o pomoc 
i poparcie".

Bpowi M. Rodemu ponownie nie powierzono kierownictwa ani Koś
ciołem, ani diecezją.

Synod nasz winien zająć się najważniejszymi sprawami, wytyczeniem 
dróg rozwoju Kościoła. Kościół musi być uporządkowany. Muszą w nim 
być przestrzegane zasady kolegialności, równości i demokracji. Uporządko- 
waniedotyczy m.in. spraw organizacyjnych, prawnych, teologiczno-dusz- 
pasterskich, a także finansowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na byt materialny księży. Gospodarka finansowa Kościoła winna być 
jawnaisprawiedliwaMasięniązająćistniejącaKomisja Finansowo-Gospodar
cza naszego Kościoła. Ta zasada do tej pory nie była przestrzegana.

Ponadto chciałbym zauważyć, że stawiane całemu Kościołowi zarzuty 
dotyczące jego postawy w przeszłości, są próbą podważenia autorytetu 
Kościoła. Nie można bowiem obarczać odpowiedzialnością wszystkich 
duchownych i w iernych za nadgorliwość czy serwilizm jednostek 
w minionym okresie. Zdecydowanie od takich postaw Kościół zawsze 
się odcinał.

Po Synodzie winniśmy dążyć do zachowania jedności i spójności we
wnętrznej Kościoła, atakżedo jak najszerszej współpracy ekumenicznej 
z wszystkimi Kościołami, w tym i z Kościołem Rzymskokatolickim.

Byt materialny księży musi zapewnić STPK i Kościół. Wpływy z nieru
chomości kościelnych muszą trafiać do jednej kasy: Kurii Biskupiej 
Kościoła Polskokatolickiego. Propozycja zgłoszona przeze mnie w paź
dzierniku ubiegłego roku jest realna. Nowe władze Kościoła muszą przy
stąpić do energicznych działań tak, by możliwie najszybciej polepszyć 
byt naszego duchowieństwa.

Kończąc, chciałbym podkreślić, że Kościołowi potrzebna jest jedność, 
zwartość, pokój i miłość wzajemna. Kościół, biskupów i kapłanów 
poznaje się nie po szumnych hasłach, ale po tym, co określił Jezus 
Chrystus: „Po tym poznają, żeście uczniami Moimi, jeżeli miłość wzaje
mną mieć będziecie (...), jeżeli będziecie się m iłowali tak, jak Ja was 
umiłowałem” . Kościół nasz może i powinien być rozpoznawany właśnie 
przez jedność, wewnętrzny pokój i miłość. Jedność, pokój i miłość to 
wielkie dary Ducha Świętego” .

Po wystąpieniu synodalnym bpa Wiktora Wysoczańskiego nastąpiło 
uroczyste przyjęcie przysięgi od Członków Synodu, któremu 
przewodniczył bp prof. dr Maksymialian Rode. Powiedział On m.in.:

„Synod jest najwyższą władzą naszego Kościoła. Przed moim wystą
pieniem padł przymiotnik „Święty" — tak, najwyższa władza Kościoła 
powinna być równocześnie świętą instytucją. I dlatego przed rozpoczę
ciem właściwych obrad, przed przedstawieniem merytorycznych spraw, 
przed dyskusją powinniśmy złożyć ślubowanie, że będziemy zabierać 
głos i głosować zgodnie z zasadami wiary, zgodnie z Pismem Świę
tym, zgodnie z naszym sumieniem. Synod wybiera również władze, 
i te władze powinny być wybrane — w moim przekonaniu — zgodnie 
z potrzebami i dobrem Kościoła, ale i zgodnie z naszym sumie
niem.

Po tym krótkim wstępie, Drogie Siostry i Bracia, prosiłbym ołaskawe 
powstanie i złożenie ślubowania, powtarzając za mną słowa:

Biorąc świadomie i dobrowolnie Boga w Trójcy Świętej Jedynego 
naświadka, ślubuję, że w ewentualnych swoich wypowiedziach, i  w głoso
waniach w niniejszym Synodzie, a potem w życiu codziennym, i w mojej 
pracy, będę się kierował jedynie i wyłącznie dobrem, co znaczy przede 
wszystkim stabilizacją i rozwojem mojego Kościoła Polskokatolickiego. 
Równocześnie zobowiązuję się do pełnego uczestnictwa we wszystkich 
sesjach Synodu. Tak mi dopomóż Bóg oraz święta męka i ch walebne 
zmartwychwstanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen".

Kolejnym punktem sesji wstępnej Synodu były przemówienia Gości. 
Jako pierwszy głos zabrał bp Anton i Rysz zP N K K w U S A i Kanadzie, 
a po nim — bp Hans Gem y— zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego 
Kościoła Szwajcarii, reprezentant MKBS (wystąpienia obydwu Dostojni
ków zamieszczamy na str. 14-15).

Obydwu Gościom za serdeczne życzenia i miłe słowa podziękował 
bp W iktor Wysoczański. Następnie bp Jerzy Szotmiller odczytał 
telegramy i listy, nadesłane do Synodu (patrz str. 14-15).

Sesję wstępną Synodu zakończyła informacja Komisji Skrutacyjno- 
Mandatowej, którą złożył ks. Ryszard Dąbrowski. Według tej informacji 
delegatów, przybyłych na Synod do godz. 10.57 jest 139. Lista delegatów 
zawiera 163 nazwiska, nieobecne na Synodzie są 24 osoby, w tym 5 
usprawiedliwionych, 19zaś— nieusprawiedliwionych. Delegaci, którzy 
otrzymali mandaty w czasie głosowania otrzymają karty do głosowa
nia.

Po tej informacji, bp Wiktor Wysoczański przekazał przewodnictwo 
Sesji Sprawozdawczej Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Maksymi
lianowi Rodemu. Bp Maksymilian Rode nie przyjął jednak tej funkcji, 
motywując swą decyzję m.in. faktem, iż „(...) dotyczy ona sprawozdań 
z lat, w których byłem odsunięty od władzy. Dlatego trudno byłoby 
mi przewodniczyć w wysłuchiwaniu sprawozdań właśnieza tamte lata” . 
Jednocześnie też stwierdził, że woli się przysłuchiwać tym sprawozda
niom i zabrać głos później, by ustosunkować się do tych słusznych bądź 
niesłusznych sprawozdań, ocen, wypowiedzi. Kończąc, powiedziałOn: 
„Proszę uprzejmie, aby Ksiądz Biskup Koadiutor przewodniczył również 
tej sesji, gdyż jest— w moim przekonaniu — najbardziej do tego powo
łany, jak najlepiej zorientowany i widzę w nim swojego przyszłego 
przełożonego” .

W tej sytuacji bp W iktor Wysoczański ponownie przejął prze
wodnictwo sesji i poprosił Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza 
Majewskiego, o przedstawienie sprawozdania za okres od 30 kwietnia 
1987 r. do 30 kwietnia 1994 roku, jako zwierzchnika Kościoła, 
a ordynariusza diecezji warszawskiej za okres od 30 kwietnia 1987 r. do
26 czerwca 1995 r.

Poniżej przedstawiamy fragmenty tego sprawozdania:

„(...) Sprawozdanie, które przed Dostojnym Synodem składam, nazwa
łem Raportem Pierwszego Biskupa, Przewodniczącego Rady Synodal
nej i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej za okres od VIII Ogólnopol
skiego Synodu, który obradował w dniach od 27 do 29 kwietnia 
1987 r. w Jabłonnie k. Warszawy do obecnego Synodu.

Każdy z nas tylko do pewnego czasu może skutecznie i z pożytkiem 
służyć na wydzielonym stanowisku oraz konstruktywnie wypełniać 
dobrowolnie przyjęte obowiązki. W roku 1996 — po 45 latach kapłań
stwa, 30-leciu biskupstwa, a także po ukończeniu 70 roku życia, należy 
mi się spokój i odpoczynek.

(...) Dostojny Synodzie!

W krótkich tylko zarysach, na podstawie faktów i wydarzeń, w oparciu 
odokumenty, przedstawię swoją działalność jako zwierzchnika Kościoła 
w Polsce za okres od 1966 r. począwszy:

Wykonsekrowałem trzech biskupów, udzieliłem święceń kapłańskich 
34diakonom, udzieliłem święceń diakonatu 5 studentom — klerykom 
ChAT. Udzieliłem święceń diakonatu w katedrze w Scranton, z upowa
żnienia Pierwszego Biskupa dra Leona Grochowskiego 6 klerykom. W 
porozumieniu i zazgodą Rady Synodalnej przyjąłem pod jurysdykcję 
naszego Kościoła 26 byłych księży Kościoła Rzymskokatolickiego, któ
rzy pracują bardzo konstruktywnie.

Po objęciu przeze mnie kierownictwa Kościoła w roku 1975, po raz 
pierwszy w historii naszego Kościoła współorganizowałem kilkakrotnie 
Międzynarodowe Konferencje BiskupówStarokatolickich Unii Utrechckiej, 
które odbywały się w Krakowie i w Warszawie. Także w Warszawie, po 
razpierwszy odbyła się Konferencja Teologów Starokatolickich i inne 
konferencje.

Z różnych okazji zapraszałem do Polski Księży Biskupów ze Stanów 
Zjednoczonych A.P. i Kanady oraz Biskupów Unii Utrechckiej. Byliśmy 
także zapraszani na Synody: PNKK w Stanach Zjednoczonych A.P. i 
Kanadzie, Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii i Starokato
lickiego Kościoła w Holandii. Na moje zaproszenie na konsekracje 
biskupów-elektów przybywali do Polski: Pierwszy Biskup PNKK bp 
Franciszek Rowiński, Ordynariusz Diecezji Kanadyjskiej bp Józef Nie- 
miński oraz Arcybiskup Marinus Kok i Arcybiskup Antoni Jan 
Glazemaker.

W okresie od ostatniego Synodu dokonałem poświęcenia nowo 
wybudowanego kościoła w Majdanie Nepryskim, i części kościoła w 
Ostrowcu Świętokrzyskim. Przeprowadziłem wizytacje kanoniczne, 
połączone z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania i jubileuszami w 
naszych parafiach (...).

Korzystającz okazji uczestnictwa w Synodzie Najprzewielebniejszego 
Księdza Biskupa Hansa Gernego— zwierzchnika Chrześcijańskokatolic
kiego Kościoła Szwajcarii i Sekretarza MKBS, serdecznie dziękuję 
Kościołowi, Radzie Synodalnej i osobiście naszemu Dostojnemu Bratu 
Biskupowi Hansowi Gernemu za pomoc materialną dla wielu parafii w 
Polsce. Serdeczne Bóg zapłać!

(...) W okresie sprawozdaczym, tj. od VI11 Ogólnopolskiego Synodu, 
od roku 1987 do lipca 1994 r., Zarząd Główny STPK w poważnej części 
pokrywał niedobory, objęte preliminarzem Kościoła. Dotacje z STPK 
przeznaczone były jako pomoc miesięczna dla księży zatrudnionych 
w duszpasterstwie parafialnym.

Dyrekcji Naczelnej „Polkat" za wypracowane środki finansowe, a 
Zarządowi Głównemu STPK za realizację częściowych dotacji, na ręce 
Księdza Biskupa Prezesa Wiktora Wysoczańskiego, oficjalnie składam 
serdeczne podziękowanie, Bóg zapłać!

Dziękuję Wydawnictwu im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za 
wydawanie miesięcznika „Rodzina". Mam w Bogu nadzieję, że Kościół 
Polskokatolicki nie będzie pozbawiony w przyszłości wydawania włas
nego organu Kościoła (...).

Czcigodnym Księżom Biskupom, Braciom Kapłanom, za współpracę 
w latach 1987-1995 składam serdeczne podziękowańie. Pamiętajmy, 
że każdy żołnierz Wojska Polskiegostoi na straży interesów całego narodu, 
nie walczy o prywatę, ale o dobro Ojczyzny. My, Bracia Kapłani, 
jesteśmy żołnierzami Chrystusa. On i ty lko On jest naszym Wodzem. 
Kościół Polskokatolicki w RP w nasze ręce złożył swoje losy. Kierujmy 
się dobrem Kościoła, zechciejmy udowodnić, że jesteśmy na tym Syno
dzie powodowani dobrem i jednością Kościoła, a wówczas wrócimy do 
naszych domów zadowoleni i szczęśliwi, jak prawi żołnierze Jezusa 
Chrystusa.

Przed Synodem stanąłem do raportu. Sumienie mi mówi, że jestem 
uczciwym sługą Bożym. Całe swoje życie poświęciłem Kościołowi i 
Ojczyźnie. Jako Ordynariusz Diecezji Warszawskiej pragnę złożyć mój 
urząd przed Radą Synodalną pod koniec 1996 roku, tj. kończąc 70 rok 
życia.

Na zakończenie zwracam się do Dostojnego Synodu, do Was, Dele
gatki i Delegaci, do Braci Kapłanów, abyśmy wspólnie poddali się woli 
Bożej i prosili o Boże błogosławieństwo, aby ten Synod Ogólnopolski 
byłdźwigniądla naszych poczynań, aby był Synodem przyszłości (...). 
Dziękuję za uwagę” .

Przewodniczący sesji sprawozdawczej bp W iktor Wysoczański 
podziękował bpowi Tadeuszowi Majewskiemu za to sprawozdanie. 
Następnie do złożeniasprawozdania za okres międzysynodalny popro
sił Ordynariusza Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej bpa Jerzego 
Szotmillera.

Bp Jerzy Szotmiller stwierdził, że sprawozdanie będzie krótkie.

„(...) Diecezja — powiedział bp Jerzy Szotmiller — którą z ramienia 
mandatu Synodu Kościoła Polskokatolickiego reprezentuję, i której 
w miarę moich ludzkich umiejętności przewodzę, służąc Panu i wiernemu 
ludowi, składa się z: parafii — 26, duchowieństwa diecezjalnego — 33, 
w tym proboszczów — 29, adm inistratorów parafii — 1, wikary — 1, 
emeryt— 1. Posługi religijnewokresiesprawozdawczym, to: chrzty— 
w ilości 1 585, bierzmowania— 1 725, śluby— 1120, pogrzeby— 3750. 
Budowy kościołów— to m.in.: Bielsko-Biała, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Bolesław k. Olkusza. Budowy plebanii w okresie sprawozdawczym: 
Krzykawa, Małobądz, Bażanówka, Bukowno. Remonty kościołów prze
prowadzano w: Krakowie, przy ul. Miechowity i ul. bpa Hodura, w Hucisku 
i Tarnowie. Zakupy dokonywano ze środków własnych parafii, trudno 
jest to w sposób wyczerpujący relacjonować. Każda parafia rozumie 
swoje potrzeby i w miarę możliwości, oczywiście z pomocą Kościoła, 
kupowała niezbędne środki do sprawowania liturgii. Wizyty pasterskie 
praktycznie odbyły się we wszystkich parafiach diecezji krakowsko- 
-częstochowskiej” .

W dalszej części sprawozdania bp Jerzy Szotmiller nakreślił kalenda
rium głównych wydarzeń i uroczystości w okresie sprawozdawczym: 
„(...) poświęcenie kaplicy w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 13 listo
pada 1994 r., wizyta Arcybiskupa Utrechtu w Częstochowie w paździer- 
niu 1993 r., jubileusz parafii, który będzie miał miejsce tego roku w 
Łękach Dukielskich, ajuż miał miejsce w Jaćmierzu, Bażanówce i Rokit
nie Szlacheckim. Odwołani do Pana zostali nasi bracia w posłudze: ks. 
infułat Antoni Pietrzyk ( f  11 czerwca 1988 r.), ks. proboszcz Maria 
Samborski ( f  3 stycznia 1991 r.), ks. dziekan Jan Kuczek ( t  17 listopada
1991 r.), ks. proboszcz Jan Posielecki ( f  1 listopada 1993 r.).” .

(...) W okresie sprawozdawczym został wyświęcony na kapłana ks.
Adam Stańko (16 września 1990 r.) i ks. Adam Stelmach (sierpień
1992 r.) Wdiecezji krakowsko-częstochowskiej z Kościoła Rzymskokatolic
kiego został przyjęty pod naszą jurysdykcję ks. Piotr Własinowicz, który 
rezyduje w Krakowie, przy ul. M iechowity.".

Biskup Ordynariusz, jak powiedział, starał się realizować wymogi 
prawa kanonicznego i być zawsze tam, gdzie był potrzebny. Sytuacja 
ekonomiczna Kościoła w wielkiej mierze uniemożliwiała prawidłową 
działalność parafiom, zwłaszcza tym najmniejszych. Bolesne jest 
to, — jak powiedział, „że fundusze Kościoła, zamiast służyć Kościołowi, 
szły często do kieszeni wybranych, exemplum  ul. Wilcza 31.” „(...) By
łem — stwierdziłteżotwarcie bp Jerzy Szotmiller— de facto nominalnym 
skarbnikiem, gdyż praktycznie nie podpisywałem żadnych dokumen
tów. Byłem złym skarbnikiem, bo nie domagałem się tego, co mi z urzędu 
i prawa należało się. Taka jest — i inna nie będzie — moja natura (...). 
Dlatego ja nie proszę i nie będę prosił o absolutorium, osądźcie mnie, 
na co zasłużyłem. To nie była moja zła wola, ale takie są okoliczności 
wynikającez mojej słabej woli. Proszę o przebaczenie, kłaniam się nisko 
Świętemu Zgromadzeniu” .

Jako następny do złożeń ia sprawozdania, został poproszony bp Wies
ław Skołucki, Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej. Powiedział On:

„Dostojny Synodzie!

Będę mówił bardzo krótko, ponieważ z pełnym szacunkiem odnoszę 
się do czasu, który dzisiaj został nam dany. W imieniu całej diecezji chciał
bym powiedzieć kilka słów.

Struktura diecezji wrocławskiej przedstawia się następująco: biskup 
ordynariusz, biskup sufragan, trzech księży dziekanów, dekanat połud
niowy — wakat. W diecezji jest 17 proboszczów i 3 wikariuszy. Ogólna 
liczba kościołów w naszej diecezji: 24, w tym — zabytki klasy zerowej 
3,16 kościołów posiada niższą klasę zabytku, natomiast pozostate5 kościołów 
nie posiada żadnej klasy zabytkowej.

Życie sakramentalne w diecezji: udzielono chrztów 826, bierzmo- 
wań— 803, udzielono305 sakramentów małżeństwa i 2 508 pogrzebów. 
Są to i nformacje uzyskane w oparciu o statystyki przesłane przed Syno
dem przez wszystkie parafie naszej diecezji.

W okresie międzysynodalnym otrzymywano środki finansowe na 
remonty kościołów:

a) z Kościoła Polskokatolickiego — 0 zł,

b) z Funduszu Kościelnego Urzędu Rady M inistrów na obiekty za
bytkowe — 3 mld 160 min zł,

c) z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na remont katedry — 
13 mld zł,

d) pomoc zagraniczna dla kilku naszych parafii — 480 min zł,

e) miejscowe urzędy miejskie i gminne dały w sumie 550 min zł.

Mimo trudnych czasów dla parafii oraz przy tragicznej sy
tuacji materialnej naszych duchownych, zakupiono wdiecezji para
mentów liturgicznych, szat, sprzętu i wykonano drobne remonty 
na kwotę 307 min 300 tys. zł. W okresie międzysynodalnym dokonano 
pełnego, kompleksowego remontu i modernizacji katedry pw. św. Marii 
Magdaleny. Dokonano pełnej adaptacji kilku kościołów zabytkowych: 
kościoła pw. świętych Piotra i Pawła w Szczecinie, kościoła pw. św. 
Kazimierza w Poznaniu, kościoła pw. Serca Jezusowego w Bukowie 
Morskim, kościoła pw. Dobrego Pasterza w Żarach, kościoła pw. Pod
wyższenia Krzyża w Żaganiu, kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Strzyżewie (ze środków własnych parafii), kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny w Małomicach i kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej 
PomocywCieplicach. (...) Zostało 8 kościołów, których w okresie mię
dzysynodalnym nie mogliśmy wesprzeć materialnie, ale wszystkim księ
żom proboszczom za niezwykłe zaangażowanie w remont kościołów
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Widok sali obrad Synodu Ogólnopolskiego (czerwiec, 1995)

W ostatnich dwóch posiedzeniach Komisji uczestniczył także bp 
Tadeusz R. Majewski.

Komisja odbyła kilkanaście posiedzeń (najczęściej były to dwu
dniowe zebrania), a następnie referowała wyniki swej pracy na posie
dzeniach Kolegium Biskupów naszego Kościoła. Prawo to było przed
stawiane na posiedzeniach biskupów, infułatów i dziekanów naszego 
Kościoła. Wreszcie odbyło się przedsynodalne spotkanie ducho
wieństwa, na którym zostali zaproszeni do współpracy wszyscy duchow
ni. Wyrazili oni swoje uwagi i opinie odnośnie nowelizowanego Prawa. 
Wszystkie słuszne uwagi, które wcześniej księża zgłosili, zostały 
uwzględnione. Uwzględnione zostały również te uwagi, które zostały 
zgłoszone na Ogólnopolskim Zjeździe Duchowieństwa.

Podejmowaliśmy tak intensywne prace, konsultowane z takim szero
kim gronem duchowieństwa, gdyż pojawił się zarzut, iż jednodniowy 
Synod niezdoła wszystkich spraw załatwić. Komisja chciała wywiązać 
się z zadania, chociaż nie było to łatwe. Trzeba było zachować zasady 
demokratyczne, ajednocześniezmienićto, co nie odpowiada już nowej 
rzeczywistości; żyjemy przecież w demokratycznym państwie prawa.

Do projektu, który został rozesłany, Komisja zgłosiła później załą
cznik. Jest on tutaj, można go rozdać wszystkim zainteresowanym. Ja 
też go przeczytam.

Generalnie można powiedzieć, że jest to Prawo — według Komis
j i — demokratyczne. Na zjeździe duchowieństwa księża wyrazili prze
konanie, że zwierzchnik Kościoła nie powinien nazywać się Pierwszym 
Biskupem; właściwie tylko trzy głosy były temu przeciwne. Natomiast 
bezwzględna większość opowiedziała się za tym, by zwierzchnik Koś-

Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego

Nowo wybrany Zwierzchnik Kościoła 
Polskokatolickiego w RP— Ksiądz Biskup 
Wiktor Wysoczański

oraz w wielu wypadkach za nadspodziewane efekty estetyczne składam 
w tym miejscu serdeczne Bóg zapłać.

Mimo zmienionej sytuacji politycznej w Polsce, w wielu parafiach 
obserwuje się znaczny wzrost liczby wiernych i posług religijnych. Jest 
to wprost proporcjonalnie do wkładu pracy duszpasterskiej, zaangażo
wania i wiedzy pastoralnej duchowieństwa diecezjalnego, za które nie 
przestaję dziękować Bogu. (...) Osiągnięciem jest także nabycie nieru
chomości w Legnicy po byłej Armii Radzieckiej, o wartości przekracza
jącej obecnie kilka miliardów starych zł.

W ty m trudny m okresie zdołaliśmy zabezpieczyć nasze kościoły przed 
degradacją techniczną.

Diecezja ma jednak i swoje porażki. Od kilku lat nie ma w naszej diecezji 
rekolekcji wielkopostnych i adwentowych dla duchowieństwa. Przed 
czterema laty takie rekolekcje odbywały się corocznie. To zaniedbanie 
spowodowane jest nie dotowaniem Kurii Biskupich, zaś koszty organi
zowania takich rekolekcji są niewspółniernie wysokie do naszych moż
liwości. Pozostaję jednak dla Wysokiego Synodu z nadzieją na możli
wość szybkiego wzrostu i znaczenia Kościoła w diecezji wrocławskiej 
przez to, co umieszczone jest w naszym haśle: przez walkę, przez pracę, 
przez prawdę. Dziękuję".

Ks. Biskup W iktor Wysoczański podziękował serdecznie Księdzu 
Biskupowi Wiesławowi Skołuckiemu za wygłoszone sprawozdanie i 
otworzył dyskusję nad wszystkimi trzema sprawozdaniami.

Po ożywionej dyskusji, w której głosu kolejno udzielał Przewodniczą
cy Sesji: ks. M ikołajowi Skłodowskiemu, bpowi Tadeuszowi Majew
skiemu, ks. infuł. Stanisławowi Bosemu, ks. dziekanowi Jacentemu Soł
tysowi, ks. infuł. Henrykowi Buszcze, bpowi Jerzemu Szotmillerowi, 
ks. dziekanowi Jerzemu Uchmanowi, ks. dziekanowi Bogusławowi Wołyń
skiemu, ks. dziekanowi Eugeniuszowi Elerowskiemu — przystąpiono 
do głosowania nad przyjęciem tych sprawozdań. Po przeprowadzeniu 
głosowania sprawozdania te zostały przyjęte przez Synod większością 
głosów.

Po przerwie, kolejną sesję synodalną — poświęconą administracji 
i strukturze Kościoła — poprowadził bp Wiesław Skołucki. W swoim 
wprowadzeniu do obrad powiedział On:

„Dostojny Synodzie!

Chciałbym na wstępie wyrazić podziękowanieza zaszczyt przewodni
czenia tak dostojnemu gremium na kolejnej sesji Świętego Synodu. 
Zaznaczam jednak, że ta sesja Synodu jest sprawdzianem wspólnej 
odpowiedzialności za Kościół, którego jesteśmy członkami. Żyjąc w 
Kościele Polskokatolickim i pracując dla Kościoła Polskokatolickiego 
ponosimy w tej służbie różny stopień odpowiedzialności. Wyznawcy 
świeccy odpowiadają za swój Kościół rodzinny, za społeczność para
fialną, duchowni za życie sakramentalne w parafii oraz za Kościół die
cezjalny. Natomiast biskupi ponoszą odpowiedzialność za cały Kościół. 
Obecna sesja Świętego Synodu maodegrać kapitalną rolę w przyszłości 
Kościoła przez uporządkowanie jego teraźniejszości.

A więc, po pierwsze, mamy przyjąć nowe Prawo, skorelowane z pro
jektem ustawy o stosunku Państwa do Kościoła. To Prawo ustawia 
władze Kościoła w innym wymiarze, który można nazwać kolegializmem 
władzy, demokratyzmem struktur Kościoła, gdzie prawo musi być pra
wem. Podrugie, mamy wybrać władze Kościoła na okres trzech lat oraz 
mamy wybrać mechan izmy kontrol ujące wszystkie władze. Po trzecie, 
chciałbym zaznaczyć, że decyzje podejmowane przez Dostojny Synod 
powinny być przedsięwzięte w przeświadczeniu o naszej odpowiedzial
ności, odczuciu własnego sumienia i przy świadomości złożonej na 
wstępie przysięgi.

Przechodzimy do punktu pierwszego: przyjęcie nowego Prawa Wew
nętrznego Kościoła lub jego odrzucenie. Bardzo proszę referenta, ks. 
bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego o przedstawienie projektu 
Prawa Wewnętrznego naszego Kościoła” .

„Mam wielki zaszczyt— powiedziałbp Wiktor Wysoczański— w imie
niu Synodalnej Komisji Prawa przedstawić projekt nowego »Prawa 
Wewnętrznego Kościoła Polskokatolickiego w RP«. Na posiedzeniu 
biskupów naszego Kościoła wdniach 9 i 10 lutego br. powołano następu
jący skład Komisji:

1) Bp W iktor Wysoczański,
2) Bp Maksymilian Rode,
3) Ks. Kazimierz Bonczar,
4) Ks. Kazimierz Fonfara,
5) Ks. Tadeusz Piątek,
6) Ks. Mikołaj Skłodowski,

później Komisja zaprosiła do współpracy:

7) Ks. Eugeniusza Elerowskiego,
8) Ks. Tomasza Wojtowicza.

cioła byłzarazem przewodniczącym Rady Synodalnej. Chodzi również
o to, aby nie raziło to naszych Braci za Oceanem, bo tam jest to ty tu ł 
historyczny, a my jesteśmy znacznie młodszym Kościołem. Zostało to 
przez księży zaakceptowane.

Następną ważną sprawą jest to, że zwierzchnik Kościoła nie będzie 
miał bezpośredniego wpływu na finanse Kościoła. Finansami Kościoła 
będzie zarządzać Komisja, złożona z jego duchownych i świeckich 
wyznawców. Komisja Rewizyjna, oczywiście, pozostaje, natomiast Sąd 
Kościelny zmieni nazwę na „Śąd Biskupi” . Rada Synodalna pozostaje, 
natomiast nie ma Prezydium Rady Synodalnej. Zostaje wprowadzone 
na to miejsce Kolegium Biskupów, które tworzą wszyscy biskupi. Wpraw
dzie wypowiadano się przeciw utrzymywaniu infułatów, ale jednak więk
szość księży postanowiła zachować tę godność, gdyż dobrze służy ona 
Kościołowi. Do Rady Synodalnej — podobnie jak w Polskim Narodowym 
Kościele Katolickim— wchodzą wszyscy biskupi, po dwóch dziekanów, 
jeden proboszcz i jedna osoba świecka z diecezji, wybrani w wyborach 
demokratycznych.

Jeszcze jedna ważnazmiana. Synod ma się odbywać co trzy lata. Jeśli 
zwierzchnik Kościoła niezwoła Synodu, jego kadencja minie, a funkcję 
przejmie wikariusz generalny (będący biskupem), który zwoła Synod. 
Rada Synodalna nie straci swoich uprawnień. Dziekani, tak jak byłodo 
tej pory, pozostanązwyboru. Rada Synodalnamusi zbierać się dwa razy 
do roku albo częściej, w miarę potrzeby. Ważną rolę będą spełniały 
komisje, które przewiduje nowe Prawo: Rada Kapłańska, Rada Ekono
miczna, Rada Duszpasterska itp.

„(...) Chciałbym powiedzieć jeszcze, że w naszym Prawie nie ma 
zupełnej jasności, co do sposobu wybierania wszelkich gremiów, a 
szczególnie biskupów. Przed chwilą konsultowałem się z ks. bpem Han
sem Gernym, który przedstawił mi, jak to jest zapisane i stosowane w 
Chrześcijańskokatolickim Kościele Szwajcarii. Jest to podobnie, jak 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. U nas w tym względzie nie 
było i nie ma jasności” .

Po wyjaśnieniach, złożonych na temat wyboru biskupów w PNKK i 
Szwajcarii, a które złożyli biskupi: Antoni Rysz i Hans Gerny — prze
wodniczący sesji bp Wiesław Skołucki poddał Synodowi wniosek o 
głosowanie nad zapisem w projekcie nowego Prawa o wyborze biskupa 
kwalifikowaną większością głosów. Synod, po głosowaniu, przyjąłi pod
trzymał w projekcie Prawa ten zapis.

Następnie Biskup W iktor Wysoczański zaproponował Synodowi 
podjęcie dwóch uchwał:

1) Uchwała Synodu Ogólnopolskiego Kościoła Polskokatolickiego 
obradującego w Warszawie-Konstancinie w dn iu  27 czerwca 1995 r.:

Synod przyjmuje w całości.Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokato
lickiego w RP z przegłosowanymi poprawkami i uchwala, że jest ono 
obowiązujące w całym Kościele z dniem przyjęcia. Dalsze obrady

Synodu Ogólnopolskiego Kościoła Polskokatolickiego winny 
toczyć się zgodnie z uchwalonym Prawem.

2) Druga uchwała Synodu Ogólnopolskiego Kościoła Polskokatolic
kiego:

W związku z uchwaleniem w dniu dzisiejszym przez Synod Ogólno
polski nowego Prawa Wewnętrznego Kościoła, Synod upoważnia Radę 
Synodalną do dokonania, przed oficjalnym ogłoszeniem tego Prawa, 
redakcji stylistycznej i  formalnej jego tekstu. W przypadku, gdyby osta
teczny tekst ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego 
w RP uregulował niektóre problemy w sposób odmienny od uchwalo
nego dziś Prawa Wewnętrznego, upoważnia się Radę Synodalną do 
dokonania odpowiednich zmian w tekście tego Prawa. Zaznaczył jedno
cześnie, że w tekście nie mogą być zmienione sprawy merytoryczne.

Meritum Prawa pozostaje bezzmian. Ale mogą być zmiany tzw. kosme
tyczne, dopasowane słowa zawarte w Prawie do sformułowań zawartych 
w ustawie” .

Po głosowaniu, przeprowadzonym przez przewodniczącego obrad 
bpa Wiesława Skołuckiego, Synod Ogólnopolski przyjął obydwie uch
wały, zgłoszone przez biskupa W iktora Wysoczańskiego.

Następnie przystąpiono do punktu pierwszego trzeciej sesji, czyli do 
wyboru zwierzchnika Kościoła.

„W Prawie Kościoła, które dzisiaj Dostoj ny Synod uch wal i ł— powie
dział bp Wiesław Skołucki — podstawowym elementem jest staroch
rześcijańska zasada autokefalizmu, samowładania Diecezji, jako Koś
cio łów  lokalnych, stąd — oczywiście — zamiast anachronicznej i 
ateologicznej dotychczas funkcji Pierwszego Biskupa, projekt nowego 
Prawa przyjąłfunkcjęZwierzchnika Kościoła, któremu przysługuje tytuł 
bardzo piękny: Ksiądz Biskup.

Zadaniami Zwierzchnika Kościoła są:

— reprezentowanie Kościoła jako całości przed władzami państowymi 
w kraju i za granicą;
— przewodniczenie Radzie Synodalnej, najwyższej władzy wykona
wczej Kościoła, w okresie międzysynodalnym;
— przestrzeganie Prawa Wewnętrznego Kościoła na wszelkich jego 
szczeblach i działaniach;
— troska o zabezpieczenie bytu materialnego duchowieństwa.

Na marginesie zaznaczam, że Zwierzchnik Kościoła nie musi być auto
matycznie Przewodniczącym Kolegium Biskupów.

Na ręce Biskupów i do Sekretariatu Dostojnego Synodu wpłynęło 
m.in. pismo Ordynariusza Warszawskiego ks. Biskupa Tadeusza Majew
skiego z jego oświadczeniem:

„(...) niniejszym składam oświadczenie, że:

1. Zrzekam się tytułu Pierwszego Biskupa i Przewodniczącego Rady 
Synodalnej.
2. Na to stanowisko proponuję Ks. Biskupa prof. Wiktora Wysoczań
skiego, dotychczasowego mojego współpracownika i  koadiutora war
szawskiego z prawem następstwa.
3. Jednocześnie oświadczam, że urząd Ordynariusza Diecezji War
szawskiej zachowuję do końca 1996 roku.
4. Również w czasie wyżej wymienionym, urząd ten, zgodniez Prawem 
Kościoła, przekażę Zwierzchnikowi Kościoła.

Chciałbym również podać rekomendację wszystkich Biskupów. 
Biskupi rekomenderują na to stanowisko biskupa prof. dra hab. Wiktora 
Wysoczańskiego.

Uzasadnienie:

A. Właściwa pozycja społeczna i naukowa na terenie kraju i miasta 
Warszawy.
B. Znajomość ludzi w ośrodkach życia politycznego i społecznego.
C. Wielkie uznanie u członków Kościołów starokatolickich na Zacho
dzie.
D. Ks. Biskup W iktor Wysoczański— jako rektor ChAT — ma wielkie 
kontakty dialogowe z Kościołem Rzymskokatolickim, wobec którego 
historycznie nie możemy pozostać bez żadnego dialogu i oddźwięku.
E. Ks. Biskup Profesor, również jako Prezes STPK, wielokrotnie 
oświadczał, że zobowiązuje się do pełnej, stałej opieki materialnej dla 
duchownych naszego Kościoła.

Stąd też też rekomendacje te wydają się dla nas wszystkich 
przekonujące (...)” .
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Z życia naszych parafii

Fotoreportaż 
z uroczystości

B O Ż E G O  C IA Ł A
w parafii łódzkiej 
przy ul. Limanowskiego 60 

* * *

Procesję prowadził ks. pro
boszcz Stanisław Muchewicz 
(15 czerwca 1995 r.)

Polemika z przedwojennym ekumenizmem
W B iu le tyn ie  K ato lick ie j Agencji 

In form acyjne j ukazały się osta tn io  — 
przygotow ane przez Pawła B ie liń 
skiego — dw ie  in fo rm acje  dotyczące 
naszego Kościoła. Pierwsza in form acja 
ukazała się w dn iu J2  lipca br.; była to 
spokojna, ob iektyw na nota o Synodzie 
naszego Kościo ła. Natom iast już za 
k ilka  dni (19 lipca br.) ukazał się na 5 
ko lum nach paszkwil do tyczący Koś
c io ła  Polskokato lick iego. A lbo A u to r 
tych tekstów  jest człow iekiem  o bardzo 
zm iennych poglądach, albo — co jest 
bardzie j praw dopodobne — dosta ł od 
sw oich prze łożonych instrukcję , aby 
paszkwilem  zneutra lizow ać dobre w ra
żenie, które m ogła w yw ołać in fo rm acja 
z 12 lipca br. I rzeczyw iście, w rogow ie  
Kościoła Polskokatolickiego mają powo
dy do niezadow olenia. O sta tn ie ty 
godn ie  przyn ios ły  h is to ryczne w yda
rzenia dla naszego Kościoła. O dby ł się 
O gó lnopo lsk i Synod, k tóry uchw a lił 
nowe „P raw o W ewnętrzne Kościoła 
P o lskoka to lick iego” . P rzezwyciężyliś
my napięcia  wew nętrzne oraz — po 
praw ie 50 latach oczekiwania — 
doczeka liśm y się ustawowego uregu
lowan ia sy tuac ji prawnej Kościoła 
P olskokato lickiego.

Na tym  tle  żałośn ie w yg lądają 
w yw ody pana Pawła B ie lińskiego. Jest 
to  m ieszanina wyssanych z palca p lo 
tek, pom ysłów  pewnego dyscyp lina r
nie skreślonego z lis ty czynnych 
duchow nych  księdza Kościo ła Polsko
ka to lick iego  oraz w ybranych — dla 
„udokum entow an ia ” myśli przew od
n ich a rtyku łu  — cy ta tów  z pism  z róż
nego okresu. Jeśli A u to r paszkw ilu z 
tak im  upodobaniem  trop i błędne w y
pow iedzi i zachow ania z okresu tzw. 
rea lnego socja lizm u, to zachęcam y — 
o ile s tarczy odwagi — zacząć od w łas
nego podw órka. Pod wpływem  ataku 
w ładz kom unistycznych ug inali się

prom inentni przedstaw icie le w ielu Koś
cio łów , także Kościo ła Rzym skokato
lick iego. Nasuwa się tu na myśl cyta t z 
Camusa, do k tórego odw o ływ a ł się 
swego czasu Episkopat Kościoła Rzym
skoka to lick iego : „N ik tz  nas nie m ożeo 
sobie pow iedzieć, że jest bez w iny ” . 
Jeśli ug ina li się w ie lcy, wspierani zde
cydowaną w iększością społeczeństwa, 
to w ydaje się, że można zrozum ieć te 
n iew ielk ie Kościo ły, które m usiały 
dokonyw ać ogrom nego wysiłku, aby 
coś ura tować a lbo przetrwać. Nie cho 
dzi tu o uspraw ied liw ien ie , ale o próbę 
zrozum ienia innych, których zacho
wanie często zależało od bardzo wielu 
e lem entów  sytuacji. Z tym  problem em  
będziem y ży li jeszcze d ługo  i prag
niem y sami zm agać się z w łasną h is to 
rią. Nie chcem y, aby dla ob rony  je d 
nego dobra naruszano inne. Nie 
chcem y, aby pom agał nam w rozw ią
zywaniu naszych spraw pan Paweł B ie
liński, k tó ry  — naszym zdaniem — bie
rze na siebie zbyt duży ciężar, 
pode jm ując się ro li sędziego w tej 
sprawie. Tu potrzebna jest rzetelna 
w iedza, a nie lektura kilku paszkw ili, 
n ieudo ln ie  napisanych przez skom 
prom itow anego, byłego duchownego. 
G dyby nasza redakcja kierowała się 
chorą zasadą pub likow an ia  paszkw ili 
n iezadow olonych rzym skokato lików , 
to  m ie libyśm y m ateria ł na w iele lat.

Przez ca ły paszkwil pana Pawła 
B ie lińskiego przebija ło  pragnienie, aby 
doszło do rozłam u w Kościele Polsko- 
ka to lick im ; u trud n iłob y  to uregu low a
nie sytuacji prawnej naszego Kościoła. 
W śród n iektó rych  braci z Kościo ła 
Rzym skokato lick iego obserw ujem y re
nesans postaw in tegrystycznych. Wciąż 
dość popu larne jest w tych kręgach 
przeświadczenie, że dia log ekum enicz
ny jest jedyn ie  zasłoną dymną, a tak 
naprawdę chodzi o zwalczanie nie-

rzym skoka to lików , a to  uspraw ied liw ia 
czyny, k tórych norm aln ie  by s ię  nie 
pochw ala ło . O dżywają obrazy Polski 
m iędzywojennej; je j obraz ekum e
nizm u i stosunku do obcego, rozpow 
szechniany przez herm eneutykę po
dejrz liwości.

Prasa Kościo ła Po lskoka to lick iego 
— w duchu ekum enicznym  — od w ielu 
lat nie atakuje Kościo ła Rzym skokato
lick iego. M usim y z zadow oleniem  
stw ierdz ić , że rów nież prasa rzym sko
ka to licka  nie atakuje Kościo ła Polsko
kato lick iego. Z tym  większym  zdziw ie
niem przeczyta liśm y paszkwil w B iu le
tyn ie  o fic ja lne j agencji Episkopatu 
Kościo ła R zym skokato lickiego. Czyta
jąc ten paszkwil, same nasuwają się 
słowa w ypow iedziane nie tak" dawno 
przez w ysokiego zw ierzchn ika pana 
Pawła B ie lińskiego, k tóry nazwał nie
których dziennikarzy „szczekającym i 
kunde lkam i” .

Nasuwa się tu także pytanie, d la 
czego te ob rzyd liw e  oszczerstwa są 
to le row ane przez przedstaw icie li hie
rarch ii rzym skokato lickie j, którym  pod
lega B iu le tyn KAI? Czy zniesław ianie 
ludzi to jest w łaściw y sposób „u rab ia 
nia” op in ii publiczne j? Jakie są skutki 
wychowawcze, m oralne przyzw olenia 
władz kościelnych na proceder oszczer
czy? Jaka jest odpow iedzia lność za 
słowo, gdy to le ru je  się obrzyd liw y 
paszkwil, wplata jący nasz K ośc ió ł w 
kontekst w u lga rnych  plo tek i osz
czerstw? I nie można tego w ybryku 
tłum aczyć w yłącznie niew iedzą A u to 
ra, gdyż sytuacja, w jak ie j o p ub liko 
wano ten paszkwil, wyraźnie ma na 
celu skom prom itow an ie  Kościo ła Pol
skokato lickiego, przeszkodzenie w ure
gu low an iu  jego sytuacji prawnej, a w 
dalszej perspektyw ie jego zniszczenie.
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Po przegłosowaniu przez Synod wniosku o jawność wyborów 
Zwierzchnika Kościoła (przy 8 głosach sprzeciwu i 2 głosach wstrzy
mujących się) według rekomendacji Biskupów, bp Wiesław Skołucki 
zadał Synodowi rutynowe pytanie:

„K to jest za tym, aby Biskup Rektor W iktor Wysoczański został 
Zwierzchnikiem Kościoła, czyli reprezentował Kościół wobec wszyst
kich gremiów kościelnych, politycznych i społecznych, i był równocześ
nie Przewodniczącym Rady Synodalnej, niech podniesie rękę. Kto jest 
przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Trzy osoby.

Jako przewodniczący trzeciej sesji Synodu, niniejszym stwierdzam, 
że ks. Biskup prof. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI jest od chwili obecnej 
Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego” .

Zgromadzeni na Synodzie jego uczestnicy i Goście nowo wybranemu 
Zwierzchnikowi zaśpiewali chórem Plurimos Annos!

Jako pierwszy Zwierzchnikowi Kościoła podziękowania i gratulacje 
złożył przewodniczący obrad synodalnych, bp Wiesław Skołucki. Na
stępnie głos zabrał nowo wybrany Zwierzchnik Kościoła i jedno
cześnie przewodniczący Rady Synodalnej bp W iktor Wysoczański: 

„Pragnę bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim tu obec
nym, Dostojnemu Synodowi, za zaufanie, za obdarzenie mnie takim 
zaszczytem. Myślę, że chyba nie jestem godzien tego. Chciałbym 
sprawę wyboru zwierzchnika Kościoła postawić jasno: po oszczerczej 
kampanii, wszczętej przeciwko mnie i braciom w urzędzie biskupim, 
osobiście prosiłem o głosowanie tajne, mimoże zwierzchnik Kościoła 
(zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym), nigdy dotąd nie był 
wybierany w głosowaniu tajnym, tylko jawnym. Dlatego też, gdyby ktoś 
miała jeszcze wątpliwości — prosiłbym o ponowne, tajne głosowanie. 
Jest urna i są wydrukowane karty do głosowania” .

Po tym oświadczeniu uczestnicy Synodu stanowczo zaprotestowali 
przeciwko ponownemu głosowaniu twierdząc, iż byłoby ono niezgodne 
z uchwalonym wcześniej Prawem Wewnętrznym Kościoła. W związku 
z tym biskup W iktor Wysoczański jeszcze raz gorąco podziękował 
Dostojnemu Zgromadzeniu za okazane Mu zaufanie.

Kolejnym punktem obrad trzeciej sesji Synodu była sprawy wyboru 
biskupa suf ragana dla diecezji warszawskiej, co wiązało się z oświad
czeniem ks. bpa Tadeusza R. Majewskiego, że w połowie kadencji 
Synodu Ogólnopolskiego będzie przechodził w stan spoczynku.

Biskupi udzielili referencji na to stanowisko ks. dr. Tomaszowi Wójto- 
wiczowi, mieszkającemu w siedzibie Kurii Biskupiej, zawsze dostęp
nemu wszystkim księżom i petentom z terenu diecezji warszawskiej.

Członkowie Synodu, zgodnie z nowym Prawem (wybór biskupa 2/3 
głosów plus 1) wypowiedzieli się w głosowaniu tajnym przeciwko powo
ływaniu nowych biskupów w Kościele Polskokatolickim.

Natomiast zdecydowaną większością głosów zaakceptowali uhono
rowanie ks. dziek. Tomasza Wojtowicza tytułem Wikari usza General
nego Diecezji Warszawskiej i Infułata Rzeczywistego. Nowo wybranemu 
złożono serdeczne gratulacje.

Bp Wiktor Wysoczański poinformował Dostojny Synod, że na stano
wiska biskupówsufraganów wdiecezji warszawskiej i krakowsko-często- 
chowskiej wpłynęły również rekomendacje ks. dziek. Kazimierza Boncza- 
ra, ks. dziek. Eugeniusza Stel macha i ks. dziek. Czesława Siepetowskiego.

Zgodniez wolą Synodu— w sprawie nie powoływania nowych bisku
pów — sprawa wyborów została zamknięta.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Rady Synodalnej. 
Wiadomo, że w jej skład wchodzą wszyscy biskupi, po dwóch dzieka- 

nówz Diecezji, po jednym proboszczu z diecezji oraz po jednej osobie 
świeckiej z diecezji.

Z Diecezji Warszawskiej podano kandydatury na członków Rady 
Synodalnej następujących osób:
1. Ks. dziek. Bogusław Wołyński
2. Ks. dziek. Jacenty Sołtys
3. Ks. prob. Henryk Dąbrowski
4. P. Wojciech Hoduń.

Z Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej
1. Ks. dziek. Eugeniusz Stelmach
2. Ks. dziek. kanclerz Czesław Siepetowski
3. Ks. mgr Jerzy Uchman
4. P. Józef Janusz.

Diecezja Wrocławska zarekomenderowała:
1. P. Piotra Zielińskiego
2. Ks. prob. Stanisława Stawowczyka
3. Ks. Stanisława Bosego
4. Ks. Wacława Gwoździewskiego.

Synod nie miał żadnych zastrzeżeń do osób proponowanych na 
członków Rady Synodalnej i wybrałje bez sprzeciwów. Po tym wybrano

Sekretarza i Skarbnika Rady Synodalnej. Sekretarzem Rady Synodalnej 
wybrany został Ks. Kazimierz Bonczar, a Skarbnikiem — Ks. Aleksan
der Bielec.

„Przechodzimy do kolejnej ważnej sprawy— powiedział Bp Wiesław 
Skołucki, kontynuując obrady sesji wyborczej. Dostojny Synod powi
nien form alnie przedłużyć ks. biskupowi Tadeuszowi Majewskiemu 
ordynariat w diecezji warszawskiej. Czytaliśmy na wstępie pismo skie
rowane do Synodu, w którym Ks. Biskup prosi Synod o przedłużenie 
jego urzędu do końca 1996 r. Ks. Biskup zobowiązał się na Kolegium 
Biskupów do przestrzegania zasady kolegialności przy podejmowaniu 
decyzji. Również stwierdził, że warunkiem koniecznym jest doprowa
dzenie przez bpa Majewskiego do oddania Komisji Majątkowej majątku 
kościelnego przy ul. Wilczej 31 i ul. Modlińskiej, aby zaspokoić podsta
wowe potrzeby duchowieństwa żyjącego w skrajnym ubóstwie.

Ks. Biskup te dwa elementy przyjmuje i pod wypełnieniem tychże 
dwóch warunków— postulujemy wszyscy biskupi — aby Synod udzielił 
tego votum zaufania i przedłużył mandat Ordynariusza Diecezji do 31 
grudnia 1996 r.” .

Postulat ten Synod przyjął absolutną większością głosów.
Po pogratulowaniu bpowi Tadeuszowi Majewskiemu, bp Wiesław Sko

łucki przekazał przewodnictwo dalszych obrad nowo wybranemu 
Zwierzchnikowi Kościoła — Biskupowi W iktorowi Wysoczańskiemu 
mówiąc:

„Chciałbym przekazać teraz już ten i nstrument czcigod nemu Księdzu 
Biskupowi Zwierzchnikowi, aby On prowadził dalej sprawy wyborów 
różnych komisji: Sądu Biskupiego, a szczególnie — według mnie — 
najbardziej istotnej i umocnionej przez decyzje Synodu Komisji Mająt
kowej Kościoła — komisji, która będzie odpowiedzialna za nasz portfel 
i za nasz żołądek".

Przejąwszy przewodnictwo sesji wyborczej, Zwierzchnik Kościoła 
poprosił o propozycje składu osobowego do Komisji Rewizyjnej. 
Wybrano: ks. Leszka Kołodziejczyka, ks. dziekana Ryszarda Rawickiego 
i ks. Jerzego Białasa. Synod zatwierdziłte kandydatury bez zastrzeżeń. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ks. dziekan Ryszard 
Rawicki. „Gratuluję Komisji Rewizyjnej” — powiedział Biskup Wiktor 
Wysoczański.

Następnie Ksiądz Biskup poinformował Dostojny Synod o składzie 
Komisji do Spraw Ekonomiczno-Gospodarczych Kościoła, chociaż 
Komisja tan ie  podlega wyborowi przez Synod. Przewodniczącym tej 
Komisji jest ks. infułat wikariusz generalny dr Tomasz Wojtowicz, nato
miast członkowie to: ks. mgr Mikołaj Skłodowski, ks. prob. mgr Bogus
ław Kropielnicki oraz pani dr Stanisława Guszkowska.

Jako kandydatów do Sądu Biskupiegozgłoszono: ks. infułata Hen
ryka Buszkę (oficjał), ks. dra Tadeusza Piątka (sędzia), ks. probo
szcza mgr. Jerzego Bajorka (sędzia), ks. Piotra Strojnego (sędzia) oraz 
ks. Mariana Madziara (notariusz). Synod zatwierdził skład Sądu Bisku
piego prawie jednogłośnie.

Do Komisji Kapłańsko-Duszpasterskiej weszli: ks. inf. Stanisław Bosy, 
ks. dziek. Kazimierz Fonfara, ks. Krzysztof Mendelewski, ks. prob. Bog
dan Skowroński, ks. prob. Tadeusz Urban. Przewodniczącym tej Komisji 
został wybrany ks. inf. Stanisław Bosy.

Do Komisji Liturgicznej wybrano: Ks.dr. inf. wikariusza generalnego 
Tomasza Wojtowicza, ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego, ks. dziekana 
Eugeniusza Stelmacha, ks. inf. Romana Skrzypczaka, bpa Zygmunta 
Koralewskiego.

Po tym wyborze, głos zabrał Ks. dr infułat wikariusz generalny Tomasz 
Wojtowicz, który powiedział:

„(...) Sukcesywnie wszyscy księża, jeszcze w tym roku, otrzymywać 
będą do zaopiniowania, zgłaszania uwag i poprawek to wszystko, co 
stanowić będzie materię Mszału i Rytuału. Te dwie podstawowe Księgi 
Liturgiczne powinny bowiem być wydrukowanez okazji 100 rocznicy 
zorganizowania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, a więc 
w roku 1997. Taki jest cel i takie są zadania Komisji Liturg icznej. To cel 
wydawniczy.

Celem merytorycznym prac Komisji Liturgicznej jest ujednolicenie 
odnowionej Liturgii Mszalnej i L iturgii Sakramentów Św.

Kierunek rozwoju Liturgii Kościoła Polskokatolickiego podporządko
wany jest trzem zasadom:

1. Jesteśmy Kościołem katolickim i polskim wswej doktrynie. Trzymamy 
się więc katolickich zasad doktryny i kultu. Wierni jesteśmy tradycji litur
gicznej właściwej Kościołowi zachodniemuoorientacji katolickiej. Uwzglę
dniamy też polską tradycję i polskie zwyczaje religijne, a także 
oczekiwania i pobożność polskiego ludu.

2. Kościół nasz korzeniami organizacyjnymi i ideologicznymi związany 
jestz PNKK w USA i Kanadzie. I tego, tak ważnego wżyciu naszego Kościoła 
aspektu, Liturgia naszego Kościoła nie może się wyzbyć, przeciwnie
— pierwiastki liturgiczne, właściwe PNKK, winny być przez nas zacho
wane, podtrzymane i pielęgnowane.

3. Kościół Polskokatolicki należy przez swoich biskupów do rodziny 
Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej i związany jest także mery- 
toryczniezestarokatolicyzmem.jako pozostający z innymi Kościołami 
starokatolickimi w pełnej wspólnocie kościelnej, zwłaszcza wtym zakre
sie, co określa wyraźnie, jednoznacznie i obowiązująco Deklaracja 
Biskupów S tarokatolickich z 1889 r. i późniejsze umowy biskupów.

Trzymając się ty lko tych trzech zasad, Kościół Polskokatolicki ma 
wszelkie podstawy doktrynalne i historyczne, także duszpasterskie ku 
temu, aby również przez Liturgię wyrażałswą tożsamość, samoświado
mość, autentyzm i odrębność eklezjalną. Kościół Polskokatolicki jest 
podobny do Kościołów katolickich, ale nie jest ich kopią czy powiele
niem. Jest Kościołem katolickim i polskim, a nade wszystko — wzorem 
Apostołów i starego, niepodzielonego Kościoła pierwszych wieków 
chrześcijaństwa — trwa i powinien trwać jednomyślnie na modlitwie, 
chwaląc Boga jednymi słowy, jednym sercem, jednym rytmem (...).

W tym też duchu Komisja Liturgiczna przedstawia do zatwierdzenia 
przez wysoką Izbę Synodalną porządek MszyŚw. i Liturgię Chrztu oraz 
Małżeństwa. Jednocześnie prosi o upoważnienie tejże Komisji poprzez 
przyjęcie stosownej uchwały do wykonania tych prac, o których 
była mowa wyżej, a które dotyczą Mszału i Rytuału oraz przedło
żenie ich, po otrzymaniu opinii i uwag, przez duszpasterzy Radzie Syno
dalnej do zatwierdzenia.

Przedstawiam jeszcze projekt uchwały:
Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego odbyty w dniu 27 

czerwca 1995 r. w Warszawie-Konstancinie, niniejszą uchwalą przyj
muje jako obowiązujące w całym Kościele: porządek MszyŚw., Liturgia 
Chrztu Św., L iturgia Sakramentu Małżeństwa. Jednocześnie Synod 
Ogólnopolski zobowiązuje Komisję Liturgiczną do opracowania i przed
łożenia Radzie Synodalnej Mszału i Rytuału Kościoła Polskokatolic
kiego, zgodnie z wnioskiem złożonym na Synodzie przez tę Komisję.

Przedstawione do głosowania wnioski zostały przez Synod przyję
te.

W końcowym fragmencie obrad Dostojnego Synodu Zwierzchnik 
Kościoła przekazał przewodnictwo obrad ponownie Ks. Bpowi Wiesła
wowi Skołuckiemu.OdczytałOn Synodowi Komunikaty Zwierzchnika. 
Poniżej przedstawiamy ich treść:

Komunikaty Zwierzchnika Kościoła

I. Pierwszasesja Rady Synodalnej zostanie zwołana w pierwszej deka
dzie lipca br. W dzień przedtem odbędzie się posiedzenie Kolegium  
Biskupów, na którym ukonstytuuje się jego skład osobowy.
II. Komunikat do Polskiej Agencji Prasowej:

Synod Ogólnopolski zakończył obrady.
27 czerwca br. w Warszawie zakończył obrady Ogólnopolski Synod 

Kościoła Polskokatolickiego RP. W obradach uczestniczyło 139 delega
tów duchownych i świeckich, reprezentujących 92 parafie. W obradach 
Synodu uczestniczyli goście zagraniczni w osobach: Bp Antoni Rysz 
— wiceprzewodniczący Naczelnej Rady i Ordynariusz Diecezji Centralnej 
PNKK ze Scranton, Pa., USA oraz towarzyszący księża; Bp Hans Gemy 
— zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii i repre
zentant Arcybiskupa Utrechtu oraz Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej; a także inni zaproszeni 
Goście Synodu. Synod dokonał wyboru Zwierzchnika Kościoła Polsko
katolickiego w osobie Bpa Wiktora Wysoczańskiego, potwierdził urząd 
Ordynariusza Diecezji Warszawskiej w osobie Bpa Tadeusza R. Majew
skiego do 1996 r., Ordynariusza Diecezji Krakowskiej — w osobie 
Biskupa Jerzego Szotmillera, Ordynariusza Diecezji Wrocławskiej — 
wosobieBpa Wiesława Skołuckiego. Synod uchwalił Prawo Wewnętrzne 
Kościoła Polskokatolickiego i  zatwierdził porządek L itu rg ii Mszy Św.

Obrady Synodu dobiegają końca. Głos zabiera Ksiądz Biskup, 
Zwierzchnik Kościoła.

„Uchwały i postanowienia już zapadły. Na zakończenie chciałbym 
bardzo gorąco podziękować, przede wszystkim naszym Gościom, któ
rzy przybyli do nas z daleka, pokonali wiele, wiele tysięcy kilometrów, 
szczególnie nasi Goście zza Oceanu: JE Ks. Bp Antoni Rysz, Czcigodni 
Księża seniorzy i infułaci; Ks. MgrSielchanowicz. Bardzo gorąco dzięku
jemy za miłe słowa, i prosimy Księże Biskupie, o łaskawe przekazanie 
od nasżyczeń obfitych błogosławieństw Bożych Pierwszemu Biskupowi, 
całemu Episkopatowi PNKK i wiernym Kościoła naszego w USA. Pro
simy o powtórzenie im, że sercem i myślami łączymy się z nimi prosząc, 
by i oni zachowali nas w łaskawej pamięci.

Dziękujemy również bardzo gorąco Ks. Biskupowi Hansowi Gernemu 
prosząc, by byłłaskaw w naszym imieniu przekazać jak najlepsze życzenia 
swojemu Kościołowi i Arcybiskupowi Utrechtu A. Glazemakerowi.

Dziękuję bardzo Czcigodnym Księżom Biskupom. Dziękuję gorąco 
i serdecznie Delegatkom i Delegatom, całemu duchowieństwu, a prze
de wszystkim przedstawicielom parafii katedralnej z księdzem Infu
łatem T omaszem Wojtowiczem na czele, parafii, która wniosła największy 
wkład wdopracowanie wszystkich spraw technicznych i organizacyjnych,

bySynod mógł odbyć się spokojnie. Wszystkim, naprawdę wszystkim, 
bardzo gorąco dziękuję — i proszę to zadokumentować hucznymi 
brawami.

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański wręczył jeszcze obu Dostojnym 
Gościom zza granicy bukiety kwiatów, po czym — przed udaniem się 
wszystkich zgromadzonych naskromny posiłek—wyrzekłrytualnesłowa:

ZAMYKAM OBRADY SYNODU KOŚCIOŁA POLSKOKATOLIC
KIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Szczęść Boże!

Modlitwy kończące obrady Ogólnopolskiego Synodu poprowadzili: 
ks. inf. Stanisław Bosy, ks. inf. Henryk Buszka oraz ks. inf. Roman 
Skrzypczak.

Pierwszy demokratyczny Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokato
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zakończył swe obrady.

Obecnie Kościół Polskokatolicki jest niezależny od władzy państwo
wej. Odbyty 27 czerwca 1995 r. wolny i demokratyczny Synod przywrócił 
Kościołowi apostolską, synodalno-hierarchićznąstrukturę. Odszedł 
od centralistycznegosposobu sprawowania władzy wKościele, sprzeczne
go z teologią starokatolicką. Zwierzchnik Kościoła będzie odtąd jedy
nie koordynatorem prac, a biskupi ordynariusze będą sprawować wła
dzę w swoich diecezjach wsposób autonomiczny. Gospodarka finansa
mi Kościoła będzie jawna i sprawiedliwa; zajmować się nią będzie powo
łana przez Synod Komisja Finansowo-Gospodarcza, złożona z księży
i osób świeckich. Nowe Prawo Wewnętrzne Kościoła przewiduje również 
wspólne działania biskupów w ramach Kolegium Biskupów. W myśl par. 
5 ust 4tego Prawa „wszyscy biskupi są sobie równi w prawach i godnoś
ciach, obowiązkach i przywilejach i na wzór Kolegium Apostolskiego 
tworzą Kolegium Biskupów, któremu przewodniczy wybrany spośród 
biskupów przewodniczący Kolegium, posiadający jedynieztego względu 
pierwszeństwo honoru” . Obecnie przewodniczącym Kolegium Biskupów 
jest bp W iktor Wysoczański, sekretarzem zaś— bp Wiesław Skołucki.

W nowym — już obowiązującym — Prawie Wewnętrznym Kościoła 
wyeliminowano pochodzące z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej postanowienia uprawniające przedstawicieli władz państwowych 
do ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła. Mogli oni bowiem zabierać 
głos na Synodach poza kolejnością zgłoszonych mówców, a także mieli 
prawo zatwierdzania decyzji najwyższych władz Kościoła, wtym  uzna
wania uchwalonego na Synodzie Prawa Kościelnego.

Nowe Prawo Wewnętrzne mocno akcentuje, że „Kościół Polskokatol icki 
zachowując niezależność jurysdykcyjną i odrębnąadministrację, pozosta
je w jedności wiary, utrzymuje ścisłą więć duchową z Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim wStanach Zjednoczonych A.P. i Kanadzie; wspoma
ga utrzymanie wśród Polonii więzi z krajem ojczystym” (p a r.).

W par. 3 ust. 1 -2 czytamy: „Biskupi Kościoła Polskokatolickiego są 
członkami Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej i reprezentują Kościół Polskokatolicki w Unii Utrechckiej. 
Biskupi Kościoła Polskokatolickiego przyjmują jako obowiązujące ich
i cały Kościół Oświadczenie Biskupów Starokatolickich z 24 września 
1889 r.”.

W tym kontekście na uwagę zasługują odnośne postanowienia ustawy 
o stosunku Państwado Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, uchwalonej przez Sejm (pierwszą izbę parlamentu) w dniu 30 
czerwca br. (350 głosów za, 3 przeciw, 7 wstrzymujących się) i jednogłoś
nie przyjętej przez Senat (druga izba parlamentu) w dniu 6 lipca 
1995 r. Uchwalona ustawa wraz z trzema innymi (o stosunku Państwa 
do Kościołów: Ewangelicko-Metodystycznego, Baptystów i Adwentystów) 
została w dniu 26 lipca 1995 r. podpisana przez Prezydenta Rzeczypospoli
tej Polskiej. Ustawa tajuż weszła wżycie. Wten sposób Kościół Polskokato
licki po kilku dziesięcioleciach starań zostałzrównany w prawach z inny
mi wyznaniam i, mimo że jeszcze n iedawno były poważne zahamowań ia 
w tej sprawie ze strony rządowej. Jednak grupa 31 posłów z lewej strony 
Sejmu wniosła tę ustawę na porządek dzienny jako projekt poselski.

Na szczególną uwagę zasługują tu art. 2 i 3 uchwalonej ustawy.
Art. 2 postanawia:

„1. Kościół jest samodzielny i niezależny organizacyjnie od jakiej
kolwiek zagranicznej władzy kościelnej i świeckiej.
2. Kościół pozostaje w jedności wiary i moralności z Polskim Narodo
wym Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej i Kanadzie.
3. Kościół jest członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolic
kich.
4. Kościół może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 
organizacji o charakterze ekumenicznym i m iędzywyznaniowym” .

Art. 3 postanawia: „Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym 
Prawem Wewnętrznym, swobodnie wykonuje władzę duchowną, jurys
dykcyjną i samodzielnie zarządza swoimi sprawami” .
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b o  Biskupów Kościoła Polskokatolickiego, 
Biskupa Wiktora Wysoczańskiego.

Umiłowani Bracia w Chrystusie!
Dziękuję serdecznie za Wasze m iłe zaproszenie na O gólnopol

ski Synod Kościoła Polskokatolickiego. Z  wielką przykrością  
muszę poinformować, że osobiście nie mogę przyjąć Waszego 
zaproszenia, dlatego też, podczas spotkania Biura Międzynaro
dowej Konferencji Biskupów w Harlemie, poprosiłem bpa Hansa 
Gernego, aby reprezentował MKBS na Synodzie. Bp Hans Gemy 
z przyjemnością zgodził się uczestniczyć w Ogólnopolskim  
Synodzie.

Życzę wszystkich członkom Synodu mądrości i  odwagi, pod
czas tak ważnego procesu wspólnych rozważań. Niech Wasz 
Synod będzie znakiem Najwyższego, którego wyznajemy, jako 
Alfę i Omegę.

Antonlus Jan Glazemaker 
Arcybiskup Utrechtu

Drodzy Bracia w Biskupstwie,
Drodzy Bracia I S iostry w Chrystusie!

Mam w ielki zaszczyt i radość jednocześnie przekazać Synodowi 
życzenia w im ieniu M iędzynarodowej Konferencji B iskupów Sta
rokato lickich; je j przewodniczący, A rcybiskup Utrechtu upowa
żn ił mnie do reprezentowania MKBS. Mogę Państwu powiedzieć, 
że z wielką nadzieją, ale jednocześnie troską, patrzyliśm y na zb li
żający się Synod. Synod jest centralnym przeżyciem w Kościele. 
Według naszego rozumienia Kościoła, nie ma życia kościelnego 
bez Synodu. Chciałbym dlatego przekazać najserdeczniejsze 
życzenia od MKBS, z okazji tego pierwszego, wolnego Synodu w 
Polsce. Życzymy Synodowi błogosławieństwa naszego Pana, 
żeby otrzymał siłę, aby zrzucił ciężar przeszłości i wprowadził 
Kościół na nowe, przyszłe drogi. Wiecie, że pochodzę ze Szwajca
rii. Szwajcarzy i Polacy mają wiele wspólnego, zarówno jeden, jak  i 
drugi kraj jest małym krajem. Jesteśmy wprawdzie mniejszym  
krajem od Polski, ale i my również wiele lat musieliśmy walczyć o 
wolność. Wiem, że w Szwajcarii m ieliśmy więcej szczęścia niż Wy, 
Państwo, w Polsce. Wiem o Państwa trudnościach i potrzebach, z 
którym i przyszło Wam żyć przez ostatnie 50 lat. Również i Wasz 
Kościół został dotknięty przez nieprawości i niesprawiedliwości 
tego ustroju. Również i w Waszym Kościele m iały miejsca zjaw i
ska, które nie były dobre. Życzę Wam, żeby można było o tym 
wszystkim zapomnieć.

Dziś rano byłem pod wrażeniem, kiedy to burzliwym i 
oklaskami przeprosiliście Państwo za nieprawości m inionych  
lat. Chciałbym wszystkim za to podziękować. Nową przy
szłość Kościół może znaleźć tylko wtedy, jeżeli można 
przeprosić i przebaczyć. Życzę wszystkim Bożego błogo
sławieństwa dla Waszego ukochanego Kościoła, życzę b ło
gosławieństwa Bożego dla pięknego kraju. Będę się cieszy!, jeśli 
będę m ógł tu powrócić.

Biskup Hans G erny 
Zwierzchnik Kościoła Chrześcljańskokatolickiego Szwajcarii 

Reprezentujący 
Międzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich

-------------------------- •  --------------------------
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Pierwszy Ksiądz Biskup
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
Bp Jan Swantek

Ksiądz B iskup W iktor Wysoczański, 
Biskup Koadiutor Warszawski

Przewielebny Księże Biskupie Wysoczański!
W poprzednim  liście poinformowałem Księdza Biskupa, że 

Ksiądz Biskup A ntoni Rysz, biskup diecezji centralnej, będzie 
reprezentował Polski Narodowy Kościół Katolicki na Synodzie 
Ogólnopolskim  Kościoła Polskokatolickiego. Obecnie chciałbym  
dodać, że Ksiądz Senior Stanisław Skrzypek będzie towarzyszył 
Księdzu B iskupowi A. Ryszowi, a w ro li gościa uda się na Synod 
również Ksiądz Senior Marceli Pytlarz.

W dniu  27 czerwca odprawię Mszę Świętą w in tencji Synodu 
Kościoła Polskokatolickiego. W modlitwach będę prosił Boga o kie
rownictwo i światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników Sy
nodu. Mam nadzieję, że Synod rozwiąże problemy Kościoła w duchu 
m iłości Chrystusa, zbliży podzielonych i uleczy rany obecne w tej 
chw ili w Kościele Potskokatotickim. Jak wam wiadomo, zadaniem  
Kościoła jest przynosić pokój i m iłość w innicy Pańskiej.

Niech Jezus Chrystus błogosław i Księdza Biskupa, Biskupów, 
Kapłanów i Wiernych.

Z  m odlitwą w Chrystusie 
Jan Swantek 

Pierwszy Biskup  
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

Przekazuję serdeczne życzenia od całego PNKK. Przekazuję 
serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego od pierwszej para
fii PNKK w Scranton, której jestem proboszczem już 27 lat, i od  
wyznawców diecezji środkowej, której Biskupem jestem już 26 lat. 
Przekazuję tedy życzenia od tych wszystkich w USA, którzy już 
blisko 100 la t trwają w wierze, że prawdą, pracą i walką o słuszne 
potraktowanie każdej istoty ludzkiej, zwyciężymy.

Życzę Wam wszelkich łask Bożych, aby ten Synod pod wpły
wem Ducha Świętego przyniósł Wam zgodę, m iłość wzajemną, 
abyście zgodnie z wolą Bożą budowali Jego Królestwo przez 
wypełnianie zasad Ewangelii Syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego.

Biskup A ntoni Rysz 
Ordynariusz D iecezji Centralnej 

Reprezentujący Polski Narodowy Kościół Katolicki

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiktor WYSOCZAŃSKI 
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego 
WARSZAWA

E k s c e l e n c j o ,
Serdecznie dziękuję za list z dnia 3 lipca br., w którym ze
chcia ł Ksiądz Biskup poinformować Nuncjaturę Apostolską
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w Warszawie o decyzjach podjętych przez Synod Ogólnopolski 
Kościoła Polskokatolickiego, który odbył się w Warszawie 
w dniu 27 ub. m.

W związku z powierzeniem Waszej Ekscelencji funkcji 
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, proszę przyjąć moje 
gratulacje i serdeczne życzenia oparte na nadziei dobrej współ
pracy oraz ekumenicznej solidarności między Kościołami w 
naszej Ojczyźnie, o której mówił O jciec Święty Jan Paweł II pod
czas spotkania ekumenicznego w czasie swojej IV Pielgrzymki do 
Polski.

Z  wyrazami szacunku i modlitwą

t  Józef Kowalczyk, N.Ap.

Jego Eminencja 
Arcybiskup Józef KOWALCZYK 
Nuncjusz Apostolski w Polsce 
WARSZAWA

E m in en c jo ,
Serdecznie dziękuję za nadesłane mi gratulacje i życzenia 

związane z wybraniem mnie przez Ogólnopolski Synod na 
Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego oraz za modlitewne 
wsparcie.

Wyrażam również nadzieję, że między Kościołem Polskokato- 
lickim i Kościołem Rzymskokatolickim nawiązany zostanie zgod
nie z oczekiwaniami ekumeniczny dialog w oparciu o zasady 
miłości, braterstwa i zrozumienia, a tym samym przekroczony 
zostanie „próg nadziei” .

Łączę wyrazy szacunku i wysokiego poważania.

t  Wiktor Wysoczański

Urząd Rady M inistrów  
Podsekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny I Kobiet 
Jolanta Banach

Dostojny Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego

Uczestnikom Ogólnopolskiego Synodu, wiernym Kościo
ła Polskokatolickiego, z okazji 75-iecia istnienia Kościo
ła w Polsce, pragnę złożyć życzenia pomyślnych, efek
tywnych obrad, wypracowania programu działania, który 
będzie dobrze służył idei współpracy oraz integracji spo
łeczeństwa wokół nadrzędnych interesów naszej wspólnej 
Ojczyzny. Dotychczasowa aktywność Kościoła Poiskokatolic-
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kiego, którą znam głównie na przykładzie wspaniałej spo
łecznej działalności ks. Rafała Michalaka z Gdańska, po
zwala wierzyć, iż księża i w ierni Kościoła będą realizo
wać zasady demokratycznego państwa prawa, a zwłaszcza 
zawartą w tej formule wrażliwość społeczną; przekona
nie, że demokracja to wola większości, ale jedynie przy 
poszanowaniu praw i swobód mniejszości. Liczę na udział 
całej społeczności Kościoła Polskokatolickiego w tworze
niu nowej kultury politycznej, opartej na tolerancji i  sza
cunku dla człowieka, bez względu na wyznawaną relig ię i świa
topogląd.

Z  poważaniem  
Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny I Kobiet 

Jolanta Banach

Dostojny Synod Ogólnopolski 
Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie

W związku z Ogólnopolskim  Synodem, a także z okazji 75 
rocznicy utworzenia w naszej Ojczyźnie Kościoła Polskokatolic
kiego, prosim y o przyjęcie życzeń wielu sukcesów w pracy dla 
dobra całego społeczeństwa i Ojczyzny.

Życzymy, aby w trakcie obrad Synodu został wypracowany 
program, który będzie dobrze służył nie tylko Waszej społe
czności, ale także pomoże w integracji i współpracy Polaków w 
kraju i poza jego granicam i wokół nadrzędnych interesów Ojczy
zny. Znając pracę ks. Rafała Michalaka, sekretarza Gdańskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, który na terenie woje
wództwa gdańskiego znany jest z tego, że nigdy nie przechodzi 
obojętnie obok potrzebujących pomocy, bez względu na świato
pogląd, jesteśmy przekonani, że Kościół Polskokatolicki nadal 
będzie rozw ijał się dla dobra Polski, Ojczyzny wszystkich 
Polaków.

Poseł Z iem i Gdańskiej 
Krzysztof Brzeziński

Jego Ekscelencja,
Biskup Wiktor Wysoczański

Z  okazji Synodu Kościoła Polskokatolickiego przesyłam Jego 
Ekscelencji, wszystkim Biskupom i całemu Synodowi najlepsze 
życzenia łask Bożych i owocnych obrad w im ieniu Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego.

Ks. Władysław Polok 
Ks. Zachariasz Łyko
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