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Błogosławieni
którzy

wprowadzają 
pokój 

albowiem oni 
będą nazwani

Synami Bożymi i



Oby był to rok spokojny i pomyślny 
dla nas wszystklchl

Rok 1996 jest rokiem prze
stępnym, ma 366 dni, a więc 

jest o jeden dzień dłuższy od 
poprzedniego. W tym roku 

Niedziela Zmartwychwstania 
przypada na 7 kwietnia.

Dzisiejsze Rozważania Bib
lijne wprowadzają nas w 

dawne czasy, gdy się Jezus 
urodził w betlejemskiej sta

jence, opowiadają nam o głę
bokiej wierze trzech Mędrców, 

posłusznych znakom Bożym. 
Światło cudownej gwiazdy 
obudziło w sercach trzech 
Króli wiarę w obiecanego 

ludziom Mesjasza. Ta zaś — 
choć narażona na liczne próby 

— doprowadziła ich do 
Chrystusa.

Również i my, ludzie żyjący 
w ostatnich latach dwudzie

stego wieku, wędrując wśród 
ciemności błędów i zła, 

możemy polegać na wierze. 
Ona bowiem — jak zauważa 

Apostoł — „jest pewnością 
tego, czego się spodziewamy, 

przeświadczeniem o tym, 
czego nie widzimy” .

(Hbr 11,1).

'GTWAŻANIA BIBLIJNE

Uroczystość
Objawienia Pańskiego

Z dwu Ewangelistów, którzy przedstawiają 
historię dziecięctwa Jezusa, tylko Mateusz mówi
o nawiedzeniu nowo narodzonego Jezusa przez 
trzech magów, zwanych powszechnie Królami. 
Ten fragment Ewangelii św. Mateusza wciąż jest 
przedmiotem wielu dyskusji. Intryguje nie tylko 
tajemniczość trzech magów, ale i tajemnicza 
gwiazda, która przyprowadziła ich ze wschodu 
do Betlejem; dokładniej do stajenki betlejem
skiej, w której narodził się Chrystus.

„Gdy zaś Jezus urodził się w Betlejem w Judei 
za panowania Heroda króla, oto magowie ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie 
jest narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przyby
liśm y pokłonić się Mu. Gdy zaś usłyszał to król 
Herod przeraził się i cała Jerozolima z nim. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczo
nych w Piśmie ludu i wypytywał ich, gdzie na
rodzi się Mesjasz. Oni zaś odpowiedzieli mu: 
W Betlejem judzkim. Tak bowiem jest jak napisał 
prorok:

I ty, Betlejem, ziemio Judy 
wcale nie jesteś najmniejsza wśród głów

nych miast Judy
bowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasł lud mój, Izraela.

Wtedy Herod przywołał potajemnie magów i 
wypytywał ich o czas ukazania się gwiazdy. A 
posyłając ich do Betlejem, powiedział: Udajcie 
się tam i wypytajcie dokładnie o Dziecko, a gdy 
Je znajdziecie, oznajmicie mi, abym i ja  mógł 
pójść i oddać Mu pokłon. On i zaś wysłuchawszy 
króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą 
widzeli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przy
szła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecko. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się urado
wali. Weszli do domu i ujrzeli Dziecko z Matką 
Jego, Marją; upadli i pokłonili się Mu. I otwo
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, 
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 
do swojej ojczyzny” (Mt 2,1-12).

W tym tekście nie znajdujemy szczegółowych 
informacji na temat czasu narodzenia Jezusa 
Chrystusa i przybycia magów do Jerozolimy. 
Wiemy, iż „Jezus urodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto magowie ze 
Wschodu przybyli do Jerozolim y” . Jednak 
Herod panował prawie czternaście lat, a więc 
jest to informacja mało prezycyjna. Niewiele też 
mamy informacji na temat kraju, z którego przy
byli magowie. Wschód to przecież ogromna 
przestrzeń za Jordanem. Mateusz nie podaje 
również imion i liczby magów.

Ten spsób relacjonowania pewnych wydarzeń 
spotykamy u Mateusza częściej. Ewangelista nie 
koncentrował się na szczegółach, gdyż chciał 
przede wszystkim podkreślić fakt, iż w tych 
wydarzeniach wypełniło się proroctwo starote
stamentalne. Cytując słowa Proroka: „ I  ty, Betle
jem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejszą 
wśród g łównych miast Judy, bowiem z ciebie 
wyjdzie władca, który będzie pasł lud mój, 
Izraela", Mateusz pragnie powiedzieć, że mes
jańskie proroctwa Starego Testamentu wypeł

n iły się w Osobie i życiu Jezusa. Miał to być 
argument rozstrzygający, dowód nie do odpar
cia, że Jezus jest Mesjaszem. Podkreślenie zna
czenia Betlejem tak w proroctwie starotesta- 
mentowym, jak i w Ewangelii jest swoistym 
zaakceptowaniem synostwa Dawidowego Jezu
sa. Betlejem było rodzinnym miejscem Dawida, 
a więc kolebką jego dynastii, dlatego też i Jezus 
jako syn Dawida winien był urodzić się w tym 
mieście.

W Ewangelii Mateusza magowie są ludźmi 
wierzącymi i posłusznymi znakom Bożym. 
Pojawienie się gwiazdy jest dla nich znakiem 
narodzin króla żydowskiego. Natomiast pou
czenie we śnie, aby wracali inną drogą do ojczy
zny, jest dla magów rozkazem Boga. Dzięki wie
rze i posłuszeństwie znakom Bożym, magowie 
osiągnęli cel: znajdują Jezusa, choć nie należą 
do narodu wybranego. W ten sposób został 
wy rażony u n i wersalny wym iar dzieła zbawczego 
Jezusa Chrystusa.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż opo
wiadanie Mateusza o trzech Magach, którzy 
wyruszyli na poszukiwanie nowo narodzonego 
Zbawiciela, odegrało ważną rolę w tworzeniu 
obrazu Bożego Narodzenia. Temu opowiadaniu 
poświęcono wiele znakomitych dzieł malarstwa, 
od starochrześcijańskich malowideł katakum- 
bowych aż po dzieła wielkich mistrzów wszyst
kich epok. Pisano o nich książki, opowiajdano 
legendy. Wzbudzali zainteresowanie dzieci i ref
leksje dorosłych. A monogram ich imion 
piszemy na drzwiach naszych domów.

Nic więc dziwnego, iż brak szczegółów w tym 
opowiadaniu próbowano uzupełniać. Już O jco
wie Kościoła, w nawiązaniu do trzech darów zło
żonych Dziecięciu, przyjmowali liczbę trzech 
magów, a następnie uzupełniono je imionami 
Kasper, Melchior i Baltazar, przypisując magom 
godności królewskie. Natomiast dary złożone 
Jezusowi, Ojcowie Kościoła wyjaśn lal i symbol i- 
cznie i dopatrywali się w nich wyrazu wiary w 
boską i ludzką naturę Chrystusa oraz w Jego 
godność królewską. Według nich magowie ofia
rowali Jezusowi złoto — jako królowi, kadzidło
— jako Bogu, a mirrę — jako człowiekowi.

Opowiadanie Mateusza o przybyciu magów 
do Jerozolimy i Betlejem nie stanowi samodziel
nego fragmentu Ewangelii, ale wiąże się z 
ucieczką Świętej Rodziny do Egiptu i zabój
stwem niemowląt betlejemskich. Wszystkie te 
wydarzenia tworzą zwartą całość, w której 
wypełnianie się mesjańskich proroctw starote- 
stamentowych jest najlepszym dowodem, że 
Jezus jest Mesjaszem.

W przybyciu magów można dostrzec także 
analogię do wizyty królowej Saby u Salomona w 
Jerozolim ie (1 Kri 10,1-13). Wieść o mądrości 
tego króla rozeszła się po całym świecie, tak że 
wszyscy królowie nawet płacili mu podatki (1 Kri 
10,23-25). Salomon był synem Dawida. Jezus, 
również syn Dawida, staje się poszukiwany 
przez mędrców pogańskich, adorowany przez 
nich oraz obdarowany. Jest więc wcieleniem 
mądrości, którą posiadał Salomon. Między 
Salomonem i Jezusem istnieje paralela poucza
jąc, że Chrystus jest wcieloną Mądrością 
Bożą.



Obchodzona przez Kościół pierwsza niedziela po uroczy
stości Objawienia Pańskiego, zwanego również Świętem 
Trzech Króli, jest dla nas okazją do przyjrzenia się życiu Święte] 
Rodziny z Nazaretu. Ułatwią nam to teksty liturgiczne. W Naza
recie bowiem, w skromnych palestyńskich warunkach toczyło 
się życie rodzinne, ubogacone obecnością Syna Bożego i 
opromienione licznymi cnotami. Toteż Rodzina ta — w której 
urodził się i wychował Jezus — stała się wzorem dla rodzin 
chrześcijańskich wszystkich pokoleń wszystkich czasów.

Świętą Rodziną nazywane są powszechnie osoby Jezusa, 
Maryi i Józefa, żyjące w galilejskim miasteczku Nazaret. Świę
tość owej Rodziny wywodzi się nie tylko z racji osobistej świę
tości Maryi — która była „pełna łaski” (Łk 1, 28) oraz Józefa, 
będącego „człowiekiem prawym” (Mt 1, 19) — ale przede 
wszystkim dlatego, że należał do niej Syn Boży, którego istotą 
jest świętość.

W Rodzinie tej, mimo swej wielkiej godności matki Boga- 
-Człowieka, Maryja pozostawała zawsze ukryta w cieniu Józefa. 
Jej bowiem dziewictwo, Jej boskie macierzyństwo znikły za 
zasłoną Jej małżeństwa z cieślą nazaretańskim. Józefa nato
miast nazywają ewangelie po prostu ojcem Jezusa (chociaż 
wiemy, że był tylko ojcem w znaczeniu prawnym) i przypisują 
mu ojcowską władzę i uczucia względem Jezusa. Maryja nie tylko 
chętnie dzieliła z Józefem swą miłość i władzę nad Synem, ale 
uznawała jego rolę jako głowy Rodziny. Z tej więc racji był Józef 
nie tylko prawowitym mężem Maryi, ale także troskliwym opie-

Święta Rodzina
wzorem rodzin chrześcijańskich
kunem i żywicielem Słowa Wcielonego. To on w znoju i trudzie, 
jako rzemieślnik, zdobywał kawałek chleba codziennego dla 
Tego, który hojną ręką żywi wszelkie stworzenie. Przypomnieć 
także należy, że Maryja i Józef nie tylko dbali o konieczne dla 
Boga-Człowieka środki do życia, ale kształtowali również Jego 
ludzką naturę. W takich to warunkach i w takim otoczeniu przy
szło Jezusowi spędzić lata dziecięce i młodzieńcze. Stąd też 
obraz przedstawiający Dzieciątko Jezus pomiędzy Maryją i 
Józefem, lub stojące wraz z przybranym ojcem przy warsztacie, 
podczas gdy Matka zajęta jest pracami domowymi, nie jest 
bynajmniej tworem pobożnej wyobraźni.

W ewangelii przeznaczonej na uroczystość Świętej Rodziny 
(Łk 2, 42-52) dostrzegamy niezwykłą troskę Maryi i Józefa o 
powierzonego ich opiece Syna Bożego. Świadczy o tym dobit
nie fakt, że gdy w drodze powrotnej z Jerozolimy do Nazaretu (a 
wracali stamtąd po zakończeniu obchodów święta Paschy) spo
strzegli Jego nieobecność — „szukali Go między krewnymi i 
znajomymi, i gdy Go (wśród nich) nieznaleźli, w rócili do Jerozo
limy, szukając Go” (Łk 2,44-45). Wyrazem tej troski o Jezusa są 
również słowa, wypowiedziane przez Maryję po odnalezieniu Go 
wśród doktorów i uczonych w Piśmie: „Synu, cóżeś to nam 
uczynił? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 
48).

Pod ich opieką — jak wspomina Ewangelista— „Dziecię rosło i 
nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad NIM” 
(Łk 2, 40). Nieco zaś dalej czytamy: „Jezusowi... przybywało 
mądrości oraz łaski u Boga i ludzi” (Łk 2, 52). Tak więc „Jezus 
wzrastał w mądrości, podobnie jak wzrastał w latach” . Ewangeli
sta zaznacza, że oba te wzrosty odbywały się w Nim jednocześ
nie, a tym samym składa dobitne i bardzo wzruszające świa
dectwo wielkiej chrześcijańskiej tajemnicy Wcielenia. Ukazuje 
nam bowiem Jezusa jako rzeczywiście „doświadczonego we 
wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15).

Zwraca również Ewangelista uwagę na posłuszeństwo Jezusa 
wobec Maryi i Józefa. Bowiem po znalezieniu Go w świątyni, 
Syn Boży „poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im 
uległy” (Łk 2,51). Ta „uległość" trwała jeszcze przez osiemnaście 
lat. Nie przerwała jej ani śmierć Józefa, ani lata męskie, w które 
wszedł po ukończeniu 25 roku życia, ale dopiero wola Ojca 
niebieskiego, wzywająca Go na inne pola pracy. Oto jedno z 
najwznioślejszych pouczeń ewangelii, a zarazem jedno z tych,

którym poświęcamy niewiele uwagi, i które najmniej pojmu
jemy. Jest to w ielki i pełen wymowy fakt uległości Syna Bożego 
ludziom, chociaż cały świat jest Mu posłuszny.

Rodzina chrześcijańska, by móc wypełniać swoje posłannictwo, 
musi być instytucją trwałą. Warunkiem koniecznym dla tej trwałoś
ci jest stała w niej obecność Boga — jak miało to miejsce w rodzi
nie nazaretańskiej. Jest to nie tylko oczywiste, ale jak najbardziej 
realne. Według bowiem zapewnienia samego Zbawiciela, „gdzie 
są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18, 20).

Naj ważn iejszy m obowiązkiem każdej rodzi ny jest troska i trud wy
chowania potomstwa. Do każdego bowiem ojca i matki odnoszą się 
słowa Boga: „Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja ci dam należ
ną zapłatę” (Wj 2,9). Obowiązek ten ma wiele aspektów. Rodzina 
powinna stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do 
rozwoju fizycznego i duchowego. Ma zadbać i zabezpieczyć dzie
ciom właściwe warunki materialne, zatroszczyć się o ich zdro
wie oraz zapewnić wykształcenie. Powinna jednak wdrażać je do 
posłuszeństwa i szacunku— nie tylko dla siebie, ale dla każdego czło
wieka. Na rodzinie też spoczywa obowiązek wychowania dzieci w 
zasadach wiary i chrześcijańskiej moralności, w duchu miłości Boga 
i bliźnich, wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Najlepszym wzorem 
i przykłademn w tym względzie są właśnie Maryja i Józef.

W Liście do Kolosan (Kol 3,12-17) apostoł Paweł zwraca uwagę 
na cnoty, które są warunkiem szczęścia małżeńskiego. Pisze on: 
„Przyobleczeciesięjakowybrani Boży, (...) w serdeczne współczu
cie, w dobroć, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i prze
baczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw ko
mu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przy
obleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w ser
cach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego (...) po
wołani jesteście” (Kol 3,12-15). Pamiętajmy więc o tych słowach 
w trudzie i troskach codziennego dnia.

Kierujmy się w naszym postępowaniu wiarą i miłością. One są bo
wiem najlepszą receptą na umacnianie rozluźniających się czasem 
więzi rodzinnych. Równocześnie błagajmy Boga o opiekę nad na
szymi rodzinami oraz o dar umiejętności naśladowania Świętej Ro
dziny. Wraz z Kościołem módlmy się: „Panie Jezu Chryste, Tyś w 
posłuszeństwie Maryi i Józefowi życie rodzinne prawdziwymi cnota
mi uświęcił: spraw za ich obojga przyczyną, abyśmy przykład z tej 
Świętej Rodziny brali i razem z Nią na wieki przebywać mogli” .



KOŚCIOŁY STAROKATOLICKIE 
ZRZESZONE W UNII UTRECHCKIEJ 
I ICH HISTORIA

Początki Kościo ła  S ta rokato lick iego H o landii (Kościo ła  
U trechtu), uznanego przez państwo jako „de R oom sch- 
-K atho lieke Kerk der O ud -B ischoppe lijke ” (K ośc ió ł rzym sko
ka to lick i s tarob iskup iego kleru), sięgają czasów św. W illi-  
b rorda (+ 736), anglosaskiego m nicha i apostoła Fryzji.
W 695 r. zosta ł on pierwszym  arcyb iskupem  U trechtu . B iskup i 
u trechccy już w  średniow ieczu w yróżn ia li się da leko idącą 
niezależnością od Rzymu. W ybór b iskupów  należał do kap i
tu ły , k tóre j prawa za tw ie rdz ił cesarz w 1145 r. B iskupi 
u trechccy otaczali pieczą m iejscowe tradycje. W brew zaka
zowi papieskiem u dom agali się rozpow szechniania ho lender
sk ich  tłum aczeń B ib lii.

Na uwagę zasługują kon flik ty  re lig ijne , które  ze szczegól
nym nasileniem  w ystąp iły  w N iderlandach po 1517 roku. Sze
rząca się re form acja zyskiw ała licznych zw olenników . M im o 
represji „krw aw ych p laka tów ” (edyktów  przeciw  „kacerzom ” ) 
i inkw izyc ji, szerzył się — wśród ch łopów  i ubogie j ludności 
m iast — radyka lny spo łecznie anabaptyzm . Część szlachty 
i bogate m ieszczaństwo skłan ia ły się ku ka lw in izm ow i i 
lu teranizm ow i.

W 1566 r. w H o landii doszło do powstania narodowego 
przeciw ko panowaniu H iszpanów — pierwszej w Europie

Kościół Starokatolic
Stanom pó łnocno-n iderlandzk im  przekazano zarząd pro te
stanckich m agistratów . D odatkowo sytuację u trudn ia ła  kuria 
rzymska, która przysyłała do Ho landii m isjonarzy jezu ic 
kich.

Do powstania niezależnego od Rzymu Kościo ła U trechtu 
p rzyczyn iło  się posądzenie — ze strony jezu itów  — arcyb i
skupa P iotra C odde (+1710) o sprzy jan ie  jansenizm ow i. Poję
cie „jansen izm ” pochodzi od nazwiska C. Jansena (1585- 
1638), teo loga flam andzkiego, od 1636 r. b iskupa Ypres. W 
sw o im dz ie le  A u g u s t i n u s ,  w ydanym  pośm iertn ie  w 1639 r. 
s tara ł się on rozw iązać kwestię stosunku łaski Bożej do wolnej 
w o li ludzkie j oraz zaatakował jezu icką in te rpre tac ję  etyki kato
lick ie j. Po po tęp ien iach tego dzieła janseniści odm ów ili 
papieżow i posłuszeństwa. O środkiem  ich s ta ły się k lasztory w 
Port Royal. Po ugodzie kró la Ludw ika XIV z papieżem, janse
niści byli bardzo prześladowani i w zw iązku z tym  przenieśli się 
g łów n ie do Holandii.

W rogow ie  jansenizm u w 1649 r. (przy un iw ersytec ie  w Sor
bonie) p rzy toczy li z dzieła A u g u s t i n u s  p ięć zdań, k tóre 
w edług nich zaw iera ły  herezję i kw a lifikow a ły  się do zaskarże
nia. W 1653 r. zdania te zostały po tęp ione przez papieża Inno
centego X, z uwagą, iż pochodzą one z cy tow anego wyżej 
dzieła. Rozpoczął się spór, g łów n ie  we Francji. W 1667 r. 
papież A leksander VII ponow nie  po tęp ił te zdania, doda tkow o 
orzekając, iż Jansen rozum ia ł je  w duchu heretyckim . Od tego 
czasu od w szystkich , którzy chc ie li o trzym ać sakrę b iskup ią w 
K ościele rzym skoka to lick im , dom agano się podp isan ia „For
m uły A leksandra V II” . Dodajm y, że późnie j K lemens XI w ydał 
bu llę  U n i g e n i t u s  (1713), k tóra po tęp iła  101 zdań z pism 
zw o lenn ika  jansenizm u, Paschazego Ouesnela (+ 1719), 
au tora „R e fleks ji m ora lnych nad NT". G dy w przedzień o trzy 
m ania przez ks. P io tra C oddy sakry b iskup ie j p rzyby ł do niego

Arcybiskup Utrechtu An
toni Jan Glazemaker — 
przewodniczący Między
narodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolic
kich. Na przełomie wrześ
nia i października 1995 r. 
gościliśmy w Polsce Księ
dza Arcybiskupa z okazji 
Międzynarodowej Konferen
cji Biskupów Starokatolickich, 
k. Warszawy.

rew oluc ji burżuazyjne j, z udziałem  wszystkich warstw  spo łe
cznych. (H iszpania była wówczas g łów ną osto ją kato licyzm u). 
We F landrii i B rabancji w ybuch ły  zam ieszki. Łu p iono  kośc io ły  
i k lasztory, napadano na duchow ieństw o i p rzedstaw icie li 
w arstw  posiadających.

W okresie w o jny  narodow o-w yzw oleńczej powstańcze w ła
dze ho lenderskie zab ron iły  odpraw iania nabożeństw ka to lic 
kich, a każdy ka to lik  z góry by ł pode jrzany o w spółpracę z 
nieprzyjacie lem , wyznającym  kato licyzm . Kośció ł ka to lick i 
zszedł w „podziem ie” , pokój zosta ł zaw arty dop iero  w 1648 r.

która obradowała w Konstancinie

przez Jansena. S tało się to  później powodem  oskarżenia a rcy
biskupa o jansenizm .

Należy podkreślić, że ks. P io tr C odde — z powodu w rogiego 
stosunku holenderskie j zw ierzchności pro testanckie j do kato
lików  — nie o trzym a ł ty tu łu  a rcyb iskupa U trechtu , lecz a rcyb i
skupa Sebasty, z obow iązkiem  adm in is trow ania  Kościołem  w 
arcyb iskupstw ie  U trechtu . T y tu ł arcyb iskupa U trechtu m ia ł 
przybrać po ew entualne j zm ianie sy tuacji po lityczne j w  kraju. 
Jednak po k ilku  latach pracy a rcyb iskup P io tr Codde zosta ł 
wezwany do Rzymu i w  1702 r. odw o łany przez papieża z 
za jm ow anego stanow iska. Na jego m iejsce, w brew  obow iązu
jącem u prawu, w yznaczono w ikariusza aposto lskiego, ks. 
Teodora de Cock. D uchow ieństw o ho lenderskie  nie uznało tej 
zm iany i odm ów iło  posłuszeństwa nowem u zarządcy. W praw
dzie a rcybp P io tr C odde nie zgodz ił się ani z oskarżeniem, ani 
ze złożeniem  z urzędu, jednakże nie pe łn ił już swego urzędu.

Po śm ierci a rcybpa P. Codde (+ 1719) Rzym i kap itu ła 
u trechcka nie m og ły  osiągnąć jedności co  do osoby nowego 
arcyb iskupa. Z pow odu braku biskupa, k tó ry  zapewnia łby 
ka to lickość Kościoła, biskupstwa by ły  zarządzane przez kapi
tu ły.

Zupe łn ie  p rzypadkow o do proboszcza am sterdam skiego J. 
K rijsa p rzyby ł w 1719 r. francuski b iskup m isy jny (bp Bab i
lonu), by ły  pro fesor S orbony D om in icus M aria Varlet (+1724), 
oczekujący w Am sterdam ie na okazyjny okręt, którym  m ógłby 
do trzeć do swego m isy jnego biskupstw a. Przejęty sytuacją 
ka to lików  ho lenderskich , przy różnych okazjach udzie la ł sak
ram entu bierzm owania. Po przybyvciu  do Persji bp Varlet 
dow iedz ia ł się, że z powodu udzie len ia pom ocy kato likom  
holenderskim  zosta ł zaw ieszony w urzędzie jako w spó łw inny

ki Holandii
ich nieposłuszeństwa wobec Rzymu. Pow róciw szy do 
A m sterdam u s tara ł się w p łynąć na kap itu łę  u trechcką oraz na 
znakom itych francusk ich  duchow nych (wygnanych z Francji 
z powodu odm ow y podp isu bu lli Un igenitus, skierowanej 
przeciw  jansenizm ow i), w tym  kierunku, aby w ybra li nowego 
biskupa. I tak a rcyb iskup ia  kap itu ła  utrechcka, na podstaw ie 
przys ługującego je j prawa, w dn iu 27 kw ietn ia  1723 r. wybrała 
na stanow isko a rcyb iskupa U trechtu C orne liusa Steenovena 
(+1725) i o w yborze pow iadom iła  papieża. G dy nie doczekano 
się zatw ierdzenia w yboru  przez papieża, K ośc ió ł U trechcki 
zaape low ał do  soboru  powszechnego. G dy nie było  szans na 
jego  zw ołan ie — nastąp ił rozłam m iędzy Kościo łem  U trechtu a 
Rzymem. Z godność w yboru  biskupa z prawem  po tw ie rdz ili 
na jznakom its i pro fesorow ie , wśród n ich znany kanonista 
Bernhard van Espen.

Ks. C orne lius  Steenoven o trzym a ł sakrę b iskup ią  z rąk bpa 
D om in ika  Varleta w dn iu  15 październ ika 1724 r. K ośc ió ł 
U trechck i o b ro n ił w ięc swoje prawa, zwłaszcza prawo w yboru 
w łasnego arcyb iskupa, zachow ując u s iebie wraz z diecezjam i 
w Haarlem i Deventer następstwo aspostolskie. Podkreślamy, 
że K ośc ió ł U trech tu  uważa się za praw ow iernego spadko
b iercę starego K ościo ła  krajowego, sięga jącego czasów św. 
W illib ro rda. K ośc ió ł ten nie w yrzek ł się n iczego z tradycyjne j 
w iary. Rozłączenie z Rzymem nastąp iło  z przyczyn koście lno- 
prawnych a nie dogm atycznych.

Po rozłam ie z Rzymem Kośció ł U trechcki s tw orzy ł sam o
dzie lną organ izację  kościelną. Dla zapew nienia nowych kadr 
w Kościele, zorgan izow ano w 1724 r. w A m ersfoo rt w łasne 
A rcyb iskup ie  Sem inarium  Duchowne. Z osta ły  także obsa
dzone stare — od końca XVI w. wakujące — siedziby biskupie 
w Haarlem ie (1742) oraz w Deventer (1758).

W latach 70-tych bieżącego stu lecia  na U n iw ersytecie  w 
U trechcie  pow sta ł W ydz ia łT eo log iczny, a a lum ni Sem inarium  
w yraz ili chęć odbyw ania s tud iów  na tym  W ydziale. Część p ro 
fesorów  b. A rcyb iskup iego  Sem inarium  D uchownego została 
dopuszczona do prowadzenia zajęć z przedm iotów  ściśle kon
fesy jnych na Ekum enicznym  W ydzia le Teolog icznym  w U tre
chcie , p raktyczn ie  w ięc sem inarium  w A m ersfoort przestało 
istnieć.

G dy w w yn iku  walki przeciw ko nowym  dogm atom  papie
skim , przy ję tym  na I Soborze W atykańskim  (1870) zosta ły 
utw orzone w  N iem czech (1874) i w Szwajcarii (1875) sam o
dzie lne K ośc io ły  ka to lick ie , K ośc ió ł U trechcki uznał je za pok
rewnych duchow o so juszn ików  i udz ie lił im pom ocy koście l
nej. Z rąk b iskupów  Kościoła U trechtu otrzym ał sakrę b iskupią 
na jp ierw  ks. J.H. Reinkens, później zaś inni kandydaci wybran i 
na poszczególnych synodach niezależnych od Rzymu Kościołów 
kato lick ich .

We w rześniu 1889 r. m iędzy biskupam i Ho landii, N iem iec i 
Szwajcarii doszło do zawarcia tzw. Konw encji U trechckie j, do 
której jeszcze w tym że roku p rzystąp ił adm in is tra to r Kościoła 
w A ustrii. U tw orzono Unię U trechcką, do które j — w czasie 
późnie jszym  — przystąp iły  K ośc io ły  powstałe na prze łom ie 
XIX i XX w ieku oraz po I w o jn ie  św iatowej w Am eryce i Europie 
W schodniej.

Ołtarz świętego Wita w starokatolickim kościele 
w Hllversum (Holandia)



CUDOWNA MOC MODLITWY

„W imię Ojca 
i Syna 
i Ducha 
Świętego...”

Najbardziej prostym, ale i najbardziej 
zasadniczym aktem czci Boga jest mod
litwa. Jedno z dzieci uczęszczających na 
katechizację określiło modlitwę, że jest 
to „takie przytulenie się człowieka do 
Boga". To proste, ale jakże wymowne 
dziecięce określenie, jest czystą prawdą, 
bowiem modlitwa jest pobożnym wznie
sieniem, a więc — jakby przytuleniem się 
duszy do Boga. To nawiązanie kontaktu z 
Bogiem.

I tu nasuwa się pytanie: Co to znaczy 
wznieść duszę do Boga? Jak można to 
uczynić?

Aby łatw iej zrozumieć tę kwestię, 
należy przypomnieć naukę o władzach 
duszy, z pomocą których prowadzi ona 
swej życie oraz wykonuje swe czynności. 
Są to — jak wiadomo — władza poznan ia i 
pamiętania (władze rozumu) i władza 
chcenia (władza woli). Do nich przyłą
czyć się muszą władze mające związek z 
naszym ciałem (wyobraźnia i uczucia). 
Uświadamiając sobie bogactwo naszych 
władz duchowych rozumiemy dopiero, że 
wznieść duszę do Boga to nic innego, jak 
władze te ściśle z Nim związać — przy
najmniej w chwilach modlitwy.

Należy się odpowiednio przygotować 
do modlitwy. Winniśmy w tym celu myśli 
nasze zająć Bogiem lub którąś z tajemnic 
objawionej przez Niego nauki. Musimy 
oderwać się od spraw życia codziennego, 
skierować na otrzymane od Boga dobro
dziejstwa lub nasze upadki. Nasza wola 
wzbudzić winna akt szczerego poddania 
się woli Bożej odnośnie do tego, o co 
Boga będziemy prosić. Wreszcie — o ile 
to od nas zależy — rozbudzić miłością ku 
Ojcu niebieskiemu, wdzięcznością lub 
żalem.

Przygotowanie to, będące chociażby 
jednym aktem duchowym, powinno mieć 
miejsce przed rozpoczęciem modlitwy. 
Jakże jednak często o tym zapominamy. 
Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze 
pamiętamy o napomnieniu mędrca Pań

Chrystus nauczający — mai. Paul Buffet

skiego zawartym w słowach: „Przed mod
litwą przygotuj duszę twoją, a nie bądź jak 
człowiek, który Boga kusi” (Syr. 18, 23). 
Przygotowaniem takim może być rów
nież znak krzyża czyniony przed pacie
rzem, jeżeli znaczymy go na sobie i słowa: 
„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...” 
wymawiamy z największym przejęciem. 
Pozwala to bowiem, przynajmniej na 
chwilę, wyłączyć się od codziennych 
trosk i kłopotów, a skierować ku Bogu.

Przemawiając do Boga i wznosząc do 
Niego naszą duszę, czynić to możemy w 
różnych intencjach. One to decydują o 
rodzaju modlitwy.

Przede wszystkim winniśmy się modlić, 
by Boga uwielbić. Jest to zaszczytny 
obowiązek człowieka, który — jako 
jedyny ze wszystkich stworzeń na ziemi
— zdolny jest składać Bogu daninę świa
domej i rozumnej chwały. Wzorem takiej 
modlitwy jest powtarzane we Mszy św.: 
„Chwała na wysokości Bogu...” , słowa 
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę
temu...” , czy wreszcie hymn: „Ciebie, 
Boże, wysławiamy...” .

Drugim celem modlitwy winno być 
dziękczynienie za łaski, dary i dobro
dziejstwa otrzymane z rąk Boga. Szcze
gólnie mamy obowiązek dziękować Bogu 
za to, że nas stworzył, odkupił i uświęcił. 
Za liczne dary naturalne, a więc za zdro
wie, zdolności i środki do życia. Dzięk
czynienie za dary nadprzyrodzone wyra
żamy w każdej prefacji mszalnej, w której
— między innymi — powtarzamy: „Dzięki 
składajmy Panu Bogu naszemu...” .

Trzeci cel m odlitwy — to przebłaganie 
Boga za nasze niewierności, upadki i 
grzechy. Najbardziej klasycznymi mod
litwami przebłagalnymi są: siedem psal
mów pokutnych, prastara litania do 
Wszystkich Świętych, czy wreszcie rzew
ne „Suplikacje” .

Dopiero na czwartym miejscu sta
wiamy modlitwę błagalną. Przedstawia
my w niej Bogu potrzeby naturalne i nad

przyrodzone, doczesne i sięgające w 
wieczność, materialne i duchowe, nasze, 
naszych najbliższych, Ojczyzny, Koś
cioła i wszystkich, którzy prosili nas o 
pamięć w modlitwach. Należy też prosić 
naszego Ojca w niebie o wytrwanie w 
dobrym, łaskę dobrej śmierci i zbawienie 
duszy.

Modlitwa jest naszym obowiązkiem; 
jest daniną czci składaną Stwórcy przez 
Jego najdoskonalsze stworzenie na 
ziemi, Panu przez sługę, Ojcu przez 
dziecko. Syn Boży kładł w ielki nacisk 
na konieczność modlitwy. Bowiem — 
jak uczy życie — przynosi ona nieoce
nione pożytki. Łączy nas ze źródłem 
najwyższej mądrości, potęgi i piękna 
oraz sama przez się uszlachetnia czło
wieka; przypomina nam naszą zależność 
od Boga; uczy niezbędnej w życiu nad
przyrodzonym pokory, ożywia wiarę, bu
dzi nadzieję, rozpala w sercu miłość ku 
Bogu i bliźnim. Daje nam też konieczną 
siłę w walce z pokusami do złego, w 
troskach i niepowodzeniach życiowych, 
przynosi ukojenie w cierpieniach — za
równo fizycznych, jak i duchowych. Dla
tego godnym współczucia jest człowiek 
który nie rozumie modlitwy; który nie 
umie lub nie chce się modlić. Czło
wiek taki bardzo przez to zuboża swą 
duszę oraz czyni swe życie szarym i 
płytkim.

Aby nasza modlitwa została przez Bo
ga wysłuchana, musi posiadać — jak 
twierdzą mistrzowie życia duchowego — 
sześć przymiotów. A oto one: należy 
modlić się: pobożnie, pokornie, z uf
nością, z poddaniem się woli Bożej, 
wytrwale, w Imię Jezusa Chrystusa, do 
czego zachęcił sam Zbawiciel, mówiąc: 
„O cokolwiek byście prosili Ojca w imie
niu moim, da wam” (J 16, 23). Pamię
tając o tym zapewnieniu kończy Kościół 
wszystkie modlitwy liturgiczne sło
wami: „Przez Chrystusa Pana nasze
go...” .



NIEŚMY POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

Chrystus 
- naszą 

nadzieją!
Chrystus błogosławiający; mai. Palma Starszy (1480-1528)

„Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili’

Ten, kto sądzi, ie  po przyjęciu sa
kramentu namaszczenia chorych czło
wiek musi umierać, jest w błędzie, 
ponieważ w ten sposób okazuje tylko 
swę nieznajomość nauki Kościoła.

Przez sakram ent namaszczenia Koś
c ió ł prosi o łaskę uzdrow ien ia, którą 
Bóg daje według swego upodobania. 
C hory i c ie rp iący chrześcijan in  jest 
obrazem  c ie rp iącego Jezusa C hry
stusa. Choroba staje się okazją do 
o trzym ania specja lnych łask Męki Pań
skie j, pod w arunkiem , że cho ry  swoje 
c ie rp ien ie  w łączy w c ie rp ien ia  samego 
Zbaw icie la . Choroba jako następstwo 
grzechu jest złem, z k tórego chory 
pragn ie się uw o ln ić  p rzy jm ując sakra
m ent namaszczenia. P rzyję ty z w iarą  i 
poddaniem  się w o li Bożej daje pom oc 
w znoszeniu c ie rp ień zw iązanych z 
chorobą.

N iektórzy chrześcijan ie  czekają na 
przyjęcie sakram entu namaszczenia 
do chw ili, gdy sytuacja chorego jest 
beznadziejna, a nawet do chw ili 
śm ierci. Po śm ierci nie m ożna już  przy
jąć żadnego sakramentu.

„Należy go udzie lić  nie ty lko  um ie
rającym, ale w  ogóle ciężko chorym ,
o ile życzą go sob ie (n ieprzytom nym  
ty lko  w tedy, gdy m ożna przypusz
czać, że życzy liby  sobie go przyjąć. 
Nie jest on kon ieczny do zbaw ienia” ). 
(D oktryna Kościo ła S ta roka to lick ie 

go).

A teraz k ilka praktycznych uwag 
do tyczących przyjm ow ania przez cho 
rych sakram entów św iętych.

— Naczelną zasadą jest nie zw lekać 
z wezwaniem  kapłana. Lepiej 
wcześnie j niż później.

— W razie nagłego wypadku każdy, 
kto  obecny jes t przy chorym , 
obow iązany jest — jeś li taka wola 
chorego — wezwać kapłana.

Jak przygotow ać m ieszkanie na 
spo tkanie z Jezusem Chrystusem  
poprzez Święte Sakramenty?

Stół powinien być nakryty czystym obru
sem. Na stole: krzyż, zapalone świece, 
szklanka z wodą i łyżeczką, k ilka  kawał
ków waty, krom ka chleba i odrob ina so
li — jeśli ma być udzielony sakrament na
maszczenia chorych. W nagłych w ypad
kach wymienione przedmioty przygotowu
jem y wtedy, gdy są ła tw o dostępne.

W iadom o, że duchow y stan chorego 
w dużej m ierze decydu je o zdrow iu. 
Człow iek targany n iepokojem  sum ie
nia, n ieśw iadom y sensu cierpienia, bez 
w iary  w m oc Jezusa Chrystusa trudn ie j 
znosi c ie rp ien ie  niż chory, z którego 
zosta ło  zdjęte brzem ię grzechu i 
m ający św iadom ość, że c ie rp ien ie ma 
sens w łączności ze zbawczą męką 
Jezusa Chrystusa.

C horzy są c ie rp iącym i członkam i 
Chrystusa, d la tego też nasza troska o

(Mt 25, 38, 40) 

nich jest naj lepszym sposobem okazania 
miłościChrystusowi.Wdniu sąd u ostatecz- 
nego na pytanie: K iedy w idzie liśm y Cię 
chorym  i przyszliśmy do C iebie?” , Jezus 
Chrystus odpowie: „Zaprawdę powiadam 
wam, w szystkoco uczyn iliśc ie  jednem u 
ztych braci moich najmniejszych, mnieś
cie uczyn ili”  (M t 25, 38, 40).

Chrystus uzdrawiający chorych



Z życia naszego Kościoła

70 lat my Ci, o Panie!
W dniu 17 września 1995 roku w parafii polskokato- 

lickiej w Łękach Dukielskich odbyła się podniosła 
uroczystość. W dniu tym społeczność łęczańska 
obchodziła 70 rocznicę powstania parafii. Uroczy
stości jubileuszowe połączone zostały z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania — przez Zwierzchnika 
Kościoła, Ks. Prof. Dr. Hab. Wiktora Wysoczańskie- 
go — 20 osobowej grupie dzieci i młodzieży tak z Łęk 
Dukielskich, jak i z Tarnowa.

(reportaż z uroczystości na str. 10)

Spotkanie Zwierzchnika Kościoła wraz z towarzyszącym duchowieństwem z parafianami Zwierzchnik Kościoła Ks. Bp Prof. Dr Hab. W. Wysoczański wraz z duchowieństwem w czasie 
występów artystycznych w części nieoficjalne]

Wspólne zdjęcie po zakończonych uroczystościach — duchowieństwo i wierni

Duchowieństwo w procesji Eucharystycznej prowadzonej przez Ks. Bpa Z. Koralewskiego Uroczyste wejście duchowieństwa do kościoła. Na pierwszym planie (od prawej): Zwierzchnik 
Kościoła Ks. Bp W. Wysoczański, Bp Z. Koralewski, w głębi Ordynariusz Diecezji Bp J. Szotmlller

Msza św. koncelebrowana:
Bp J. Szotmlller — celebrans. Koncelebransi: Dziekan R. Rawlcki, Ks. Senior R. Marszałek. Lekcję

czyta ks. E. Elerowskl



Z życia naszego Kościoła

70 lat my Ci, o Panie!
c.d. ze str. 8-9

Przygotowania do tej rocznicy trwały przez cały 
rok. Przyczyna tego była bardzo prosta. Parafianie, 
zmobilizowani do pracy faktem powrotu na funkcję 
proboszcza ks. mgr. Mikołaja Skłodowskiego zde
cydowali, że trzeba odnowić całe wnętrze kościoła 
parafialnego i jego otoczenie.

Przez ten rok wykonano bardzo wiele, z kronikar
skiego obowiązku wymienię tylko te najistotniejsze 
prace. Odmalowano wewnątrz i na zewnątrz budy
nek plebanijny i zabudowania towarzyszące. Prze
robiono wnętrze prezbiterium, usprawniając je i ad 
aptując do zreformowanej liturgii, oddano do 
użytku i umeblowano zakrystię, która została 
poświęcona w dniu 11 września ubiegłego roku i 
ten fakt stał się początkiem przygotowań do uro
czystości rocznicowych. Wybudowano dodatkowe 
pomieszczenia, przylegające do plebanii oraz 
garaż. Od października 1994 r. rozpoczęto malo
wanie wnętrza kościoła. Trwało ono do sierpnia 
1995 roku, a poświęcenia odnowionego kościoła 
dokonał Zwierzchnik Kościoła w dniu jubileu
szu.

Uroczystość, która zgromadziła wiernych nasze
go Kościoła z Łęk Dukielskich, Krosna, Tamowa 
oraz zaproszonych gości, rozpoczęła się o godz. 
11.00 ingresem Biskupów i duchowieństwa do koś
cioła parafialnego. Procesja weszła głównym wejś
ciem; na progu nastąpiło powitanie Dostojnych 
Gości przez Radę Parafialną w składzie: Przewod
niczący Rady Wiesław Pasterkiewicz oraz Panie: 
Ewę Śliwińską i Grażynę Cypara. Następnie naj
młodsze pokolenie społeczności polskokatolickiej 
wŁękach Dukielskich powitało wszystkich duchow
nych wręczając im bukiety kwiatów.

Mszę św. celebrował Ordynariusz Diecezji 
Krakowsko-Częstochowskiej Ks. Biskup Jerzy 
Szotmiller w asyście Dziekana Dekanatu Krośnień
skiego Ks. Ryszarda Rawickiego i wieloletniego 
proboszcza parafii w Łękach, obecnie już seniora 
Kościoła, Ks. Romana Marszałka. Kazanie głosił 
Sufragan Wrocławski Ks. Biskup Zygmunt Kora
lewski. Poświęcenia odnowionej świątyni oraz sak
ramentu bierzmowania udzielił Zwierzchnik Koś
cioła. Oprócz zasadniczego kazania, Słowo do 
zgromadzonych wiernych skierował Zwierzchnik 
Kościoła i Biskup Ordynariusz. W obu wystąpie
niach podkreślono ogromne zaangażowanie para
fian dla dobra Kościoła i Parafii. Księża Biskupi

wyrazili ogromną wdzięczność społeczności para
fialnej za wierne trwanie przy Kościele Polskokato- 
lickim mimo wielu trudności.

Nasza parafia w Łękach Dukielskich w swojej 
historii miała zaszczyt wspólnej modlitwy z Orga
nizatorem Kościoła, Ks. Biskupem Francisz
kiem Hodurem. Miało to miejsce latem 1926 
roku.

Uroczystą Mszę św. uświetniał śpiew wszystkich 
parafian, którzy należą do bardzo rozśpiewanej 
społeczności, a w czasie Komunii św. wystąpiła z 
solowym występem Małgorzata Puchała z Krosna, 
grając na skrzypcach „Ave Maryja” . Uroczystość 
liturgiczną zakończyło błogosławieństwo Ordyna
riusza Diecezji i gromkie odśpiewanie Hymnu: 
„Tyle lat my Ci, o Panie...” . Wszyscy zgromadzeni, 
wraz z zaproszonymi duszpasterzami, zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie, a następnie odbyło się spot
kanie parafian ze Zwierzchnikiem Kościoła i towa
rzyszącymi duchownymi w sali parafialnej. W uro
czystościach tych wziął udział Sołtys wsi Łęki 
Dukielskie i liczna grupa sympatyków Kościo
ła.

Parafia w Łękach Dukielskich jest zwartą społe
cznością, niezwykle mocno związaną z Kościołem. 
Dzięki temu przywiązaniu i uporowi do dziś istnieje 
i nadal w swoich szeregach ma znaczną grupę 
dzieci i młodzieży. Jeżeli podkreśię, że ludzie 
mieszkający w Krośnie, na wszystkie uroczystości 
oraz w niedzielę i święta przyjeżdżają do Łęk — to 
najlepiej świadczy o ich stosunku do Kościoła. 
Nawet dzieci i młodzież mieszkająca w Krośnie 
uczestniczy w lekcjach katechizacji na terenie 
parafii. W okresie tego jubileuszowego roku pa
rafianie wnieśli swój wkład w wykonanie wszyst
kich prac — tak w robociźnie, jak i gotówce łącz
nie — w granicach pół miliarda starych zło
tych.

Wszystkim zaangażowanym w to przygotowa
nie obchodów 70 rocznicy składam serdecz
ne Bóg zapłać. W imieniu całej społeczności 
parafialnej dziękuję Zwierzchnikowi Kościoła 
za wyasygnowanie 15.000.000 starych zł na po
krycie części kosztów, związanych z malowa
niem. Znając niezwykle trudną obecnie sytu
ację finansową Kościoła, ta pomoc nabiera 
specjalnej wymowy, świadczy, że dobro pa
rafii jest zawsze nadrzędnym działaniem na
szych Biskupów.

Kronikarz



NAJSTARSZA PIEŚŃ

55Bogurodzica 55

Bogurodzica Dziewica, 
Bogiem sławiena Maryja,
U Twego Syna Gospodzina 
Matko zwolena, Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam, 

Kyrieleison.

Twego dzieła Krzciciela, 
Bożycze, usłysz głosy, 
napełń myśli człowiecze, 
Słysz modlitwę, jąż nosimy, 
A dać raczy, jegoż prosimy: 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przebył. 

Kyrieleison.

Bogurodzica — gotycki obraz Mat
ki Boskiej Świdnickiej z przełomu 

XIV/XV w. Mary]a przedstawiona jest jako 
apokaliptyczna „Niewiasta obleczona w słońce

Jest to najstarszy utwór polskiej poezji, a zarazem — 
najstarszy hymn narodowy. Pieśń ta towarzyszyła ryce
rzom polskim pod Grunwaldem, śpiewano ją w 1444 
roku pod Warną. Jej strofy ukazały się drukiem w 1506 
roku w „Statucie Królestwa Polskiego".

Nie wiadomo, kto ułożył tę pieśń. Pierwsza wiado
mość o niej wiąże się z rokiem 1410, kiedy to jakiś 
bezimienny ksiądz zapisał ją na okładce zbioru łaciń
skich kazań. W następnych latach i wiekach wielokrot
nie ją przepisywano i drukowano w obszerniejszej 
postaci, lecz żaden wcześniejszy tekst nie zachował się. 
Wiadomo jedynie, że już w XV wieku była to pieśń tak 
dawna, że wielu słów już w niej nie rozumiano...

My także musimy sobie niektóre jej wyrazy 
przetłumaczyć na język współczesny:

zwolena — wybrana; 
zyszczy — pozyskaj;
Twego dzieła Krzciciela — dla Twego Chrzciciela; 
Bożycze — Synu Boży; 
jąż — którą.

Choć jest to pieśń bojowa i chociaż nabrała charak
teru hymnu narodowego, nie mówi ona o Polsce i o 
polskim narodzie. Można to zrozumieć wówczas, gdy 
uzmysłowi się, że pieśń „Bogurodzica” powstała w 
okresie, kiedy nie istniała jeszcze wyraźna świado
mość narodowa, gdy jedynym łącznikiem między ple
mionami polskimi była religia.

Nieznany autor musiał być obeznany z poezją i mu
zyką kościelną, bo do dziś ten utwór — prawdopodob
nie powstały w XIII wieku — może zachwycać budową 
poetycką, powiązaniem rymów i płynnym rytmem.



Na ekranach polskich kin

MARIA Z NAZARETU
W Nazarecie, w Galilei, za czasów rzymskiego cesarza 

A ugusta i króla Żydów Heroda żyła Maria — uboga dziewczyna 
kochana i szanowana przez wszystkich: rodziców, narzeczo
nego — Józefa i innych mieszkańców Nazaretu.

Pewnego dnia M arii ob jaw ił się Anioł. Przyniósł je j dobrą 
nowinę — Maria zostanie Matką Jezusa, który zwany będzie 
Synem Bożym, a wydarzenie to odmieni losy ludzkości...

Film ukazuje Marię jako Matkę Jezusa, jako żonę Józefa, 
jako sym bol czystości i źródło inspiracji dla wszystkich, którzy 
m ieli szczęście ją  spotkać.

Zdjęcia do film u kręcono w Maroku, udział w nim więło 110 
aktorów.

Wspaniała scenografia autorstwa Gila Parendo (Doktor 
Żiwago) wiernie odtwarza Palestynę z czasów Jezusa. 8500 
statystów, naturalnie biblijne krajobrazy Maroka, kostiumy z 
epoki, gwarantują widzom poczucie pełnej autentyczności.

„Maria z Narazetu" to film , który poruszy każdego.

Reżyseria: Jean Dellanoy
Scenariusz: Jean Dellanoy i Jacques Douyou
Zdjęcia: Claude Agostini
Muzyka: Olivier Lliboutry
W rolach głównych: Myriam Muller, Francis Lalanne, Didier 

Benaime
Czas projekcji: 110 min.
Premiera: 15.X II.1995 r.
Dystrybucja: Muvi Entertainment Group, tel. 292664, 

fax 295911

Prezentujemy naszym Czytelnikom fragm enty wywiadu z  reżyse
rem filmu „Maria z  N azaretu”, który wszedł na ekrany polskich kin 
15 grudnia 1995 r. Tekst otrzymaliśmy, dzięki uprzejmości dystry
butora Muvi Entertainm ent Group.

Wywiad z Jeanem Delannoy
— Spośród reżyserów francuskich Jest Pan twórcą o naj

dłuższym i największym dorobku artystycznym. Czy mógłby 
Pan przybliżyć nam kolejne etapy Pana twórczości, poczyna
jąc od tytułów o charakterze świeckim takich Ja „PARIS- 
-DEAUVILLE” (1935) czy „MARCO, LENFER DU JEU” (1939) 
a kończąc na filmach religijnych „BERNADETTE” (1987) I 
„MARIA Z NAZARETU” (1995)?

— Po ukończeniu studiów filo logicznych przez krótki czas 
pracowałem jako krytyk film owy i jako aktor. Później trafiłem 
do Paramountu, gdzie nauczyłem się, jak robić film y. Dowie
działem się, jak ważna jest dla sztuki filmowej zwięzłość i jas
ność wypowiedzi oraz jak przykuć uwagę widzów za pomocą 
sekwencji dramatycznych.

Mój pierwszy film  — półgodzinną ekranizację jednoaktówki 
Tristana Bernarda „FRANCHE LIPPEES” — nakręciłem w 
rekordowym czasie — w ciągu dwu dni!

Pierwszym ważnym filmem w mojej karierze był „MARCO, 
L’ENFER RETOUR” (1943) z Erichem von Stroheimem i Ses- 
sue Hyakawa.

Ta przygodowa opowieść, oparta na motywach powieści 
Maurice Dekobra wywarła ogromne wrażenie na Jeanie Coc- 
teau. Oglądał go piętnaście razy i entuzjastycznie wypowiadał 
się na jego temat na łamach prestiżowych pism.

W efekcie postanowiliśmy z Jeanem zrealizować film  wspól
nie. Powstał „L ’ETERNEL RETOUR” (1943) z Jeanem Marais i 
Madeleine Sologne.

Każdy z filmów, jaki zrobiłem, poświęcony jest innej proble
matyce. Po „LA SYMPHONIE PASTORALE" (1946) zrobiłem 
„LE JEUX SONT FAITS” na motywach powieści Jean-Paul 
Sartre’a; po „NOTRE DAME DE PARIS” (1975) wyreżyserowa
łem dwa film y o komisarzu Mairgret z Jean Gąbinem.

Chciałem też, żeby moje film y odzwierciedlały przemiany 
duchowe, jakie nastąpiły we mnie. Dlatego tuż po „DESTI- 
NEES” poświęconym postaci Joanny d'Arc zrobiłem „DIEU A 
BESOIN DES HOMMES” , później dwa film y o Bernadette i w 
końcu „M ARię Z NAZARETU” — mój czterdziesty film, stano
wiący punkt kulm inacyjny w mojej karierze.

— Jak doszło do realizacji tego filmu?

— Kiedy w 1986 roku producent Jacques Ouintard zapytał, 
czy nie chciałbym nakręcić film u o Bernadette z Lourdes,



zawahałem się. Nie byłem pewien, czy jestem właściwą osobą 
do tego zadania. Później jednak historia ta urzekła mnie jak 
urzeka krystalicznie czysta woda. Przekonałem się całkowicie 
do tego pomysłu. Później postanowiłem nakręcić dalszą część 
opowieści o Bernadette, od czasu, kiedy wstąpiła do klasztoru 
aż do jej śmierci. Opowiedziałem o tym, jak Maria-Bernard, 
mała zakonnica, została świętą, całkowicie poświęcając życie 
Chrystusowi.

Druga część „Bernadette” stanowiła swoistą zapowiedź 
„M arii” . Opowieść o życiu tej, którą Beranos nazywał „Dzie
wczyną z Nazaretu” pochłonęła mnie całkowicie.

Chciałem pokazać Marię w sposób, w jaki nigdy jej na ekra
nie nie pokazywano. Marię inną, niż wszystkie dotychczasowe 
Święte Dziewice. Chciałem pokazać, że była „najbardziej nie
biańska, ponieważ najbardziej ziemska, największa, ponieważ 
najmniejsza” , jak opisywał Peguy.

Jednak żeby nie było niejasności: nie pominąłem niczego, 
co na ten temat mówi Ewangelia: jest tu Zwiastowanie, Nawie
dzenie i Wniebowstąpienie.

— Marla nie Jest centralną postacią Ewangelii. Informacje o 
niej zawarte są niejako między wierszami. Jak przedstawił Pan 
to, co niedopowiedziane? W jakim stopniu u iy ł Pan wyobra
źni?

— Nie wymyśliłem niczego, co dotyczy Jezusa. Jest 
dokładnie taki, jakim opisuje Go Ewangelia i taki, jakim 
widziała go jego Matka. Każde słowo, wypowiedziane przez 
Niego, można odnaleźć w Biblii.

Jeżeli chodzi o Marię, czasami wymyślałem coś, co byłoby 
najbardziej wiarygodne. Sceny te nie mogą być zweryfiko
wane przeztekty biblijne, ponieważ Ewangeliści nieco zanied
bywali Matkę Zbawiciela. Oryginalność tej historii polega 
na tym, że to oczyma Marii oglądamy życie i śmierć Jezu
sa.

„Poeci wymyślają rzeczywistość” powiedział Cocteau. 
Trzymałem się tej zasady podczas kręcenia filmu. Kiedy nie 
mogłem ruszyć z miejsca, musiałem użyć wyobraźni, zdol
ności dedukcji.

— Na przykład?

— Po tym, jak Anio ł objaw ił się Józefowi i powiedział: „Nie 
obawiaj się przyjąć do siebie Marii, swej narzeczonej” , wymyś
liłem scenę nad rzeką, kiedy Józef zbliża się do piorącej Marii, 
klęka przed nią i mówi: „Twój Syn będzie moim przed wszyst
kim i” . Cóż więcej można powiedzieć?

— Proszę opowiedzieć trochę o aktorach, biorących udział 
w filmie.

— Odbyło się wiele zdjęć próbnych, zanim znalazłem Marię
i Jezusa. Nie chciałem angażować znanych aktorów. Bardzo 
chciałem też, żeby twarze aktorów odzwierciedlały określone 
wartości duchowe. Udało mi się spełnić te zamierzenia. Twa
rze aktorów, biblijne krajobrazy Maroko, kostiumy, cała sce
nografia, malutkie wioski wokół Marrakech im itujące wioski 
Galilejskie — to wszystko sprawia, że film  daje poczucie peł
nego autentyzmu.

— Jakie są Pana dalsze plany?

— „MARIA Z NAZARETU” jest moim ostatnim filmem. Zro
biłem ich czterdzieści, mniej więcej jeden rocznie. Moje 
życie — i zawodowe i prywatne — było bardzo intensywne. 
Między innymi, byłem członkiem Resistance Committee for 
the Freedom of the Cinema, prezydentem IDHEC, oraz vice- 
-prezydentem Society of Authors.

Od 1944 roku prowadzę pamiętnik. Wstaję codziennie o 5 
rano i robię notatki na temat tego, co przydarzyło mi się 
w życiu prywatnym i zawodowym. Bardzo możliwe, że niedługo 
będzie miał Pan okazję przeczytać te moje poranne przemyśle
nia!



ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

. W nadesłanym do Redakc|l liście nasz 

Czytelnik zwraca się z następującym 
pytaniem: „Czy Sakrament Chrztu Świę
tego Jest rzeczywiście konieczny do zba
wienia? Kiedy I w jakiej lormle został 
ustanowiony, co stanowi jego istotę i 
Jakie są nadprzyrodzone skutki Jego 
przyjęcia?”

Naszemu Czytelnikowi, panu Igna
cemu Z. z Płocka odpowiadamy: Chrzest 
jest dla wszystkich — tak dla dorosłych, 
jak i dla dzieci — bezwzględnie konieczny 
dla zbawienia. Sam Chrystus powiedział: 
„Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha 
Świętego, nie może wejść do Królestwa 
Bożego" (J 3, 5). W wypowiedzi tej pod
kreślił Jezus, jak powszechnie przyjmują 
egzegeci, że dla każdego człowieka 
konieczne jest odrodzenie przez wodę i 
łaskę Ducha Świętego, czyli przez 
Chrzest. Bowiem w chw ili narodzenia 
otrzymujemy życie naturalne, zaś Chrzest 
dokonuje w nas odrodzenia do życia 
nadprzyrodzonego, polegającego na łącz
ności z Bogiem przez łaskę. Stąd też 
Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniej
szym Sakramentem. Jest pierwszym sak
ramentem, gdyż przed Chrztem nie 
można przyjąć żadnego innego Sakra
mentu. Jest Sakramentem najpotrzeb
niejszym, ponieważ bez niego nie można 
być zbawionym. Taka jest w tym wzglę
dzie nauka Zbawiciela, który mówi: „Kto 
uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie 
zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony” (Mk 16, 16). Taka jest też w 
tym względzie nauka Tradycji staro
chrześcijańskiej.

Sakrament ten rzeczywiście ustanowił 
Syn Boży, Jezus Chrystus. Przed swoim 
wstąpieniem do nieba, Chrystus powie
dział do Apostołów: „idźcie więc i 
nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 
28,19). Ustanowił go na stałe, gdyż kon
tynuując przytoczone wyżej słowa, dodał: 
„O to Ja jestem z wami (nauczającymi i 
udzielającymi Chrztu) po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 2 8 ,19b).

Do istoty Sakramentu Chrztu należy 
jego materia i forma. Według nauki Obja

wionej, materią tego Sakramentu jest 
woda naturalna (rzeczna, morska, źród
lana, a nawet ze śniegu). Formą zaś jest 
wymówienie słów: „Ja ciebie chrzczę w 
Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", przy 
równoczesnym polaniu wodą głowy 
przyjmującego Sakrament. Jestto zgodne 
ze słowami Syna Bożego, nakazującego 
chrzcić „w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego” . Materia i forma razem wzięte sta
nowią znak w idzialny konieczny dla 
ważności Chrztu Świętego.

Za pośrednictwem tego Sakramentu 
przyjmujący otrzymuje następujące dary 
nadprzyrodzone: „Odpuszczenie grze
chu pierworodnego, oraz wszystkich 
grzechów przed chrztem popełnionych 
(to ostatnie dotyczy przyjmujący chrzest 
w wieku dojrzałym). Ponadto Chrzest 
daje łaskę uświęcającą i godność dziecka 
Bożego. Wreszcie wyraża w duszy nieza
tarte znamię (znak sakramentalny) chrze
ścijanina i wprowadza do Kościoła Chry
stusowego. Dzięki temu człowiek ochrzczo
ny otrzymuje prawo i przywilej przyjmo
wania wszystkich pozostałych Sakramen
tów Świętych.

Z biegiem wieków utrwaliła się w Koś
ciele praktyka udzielania chrztu niemow
lętom. W takim wypadku wyznanie wiary 
w Jezusa Chrystusa składają rodzice 
dziecka, chrzestni oraz pozostali uczest
nicy ceremonii chczcielnej. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, by do Sakra
mentu Chrztu przystąpił człowiek doj
rzały, jeżeli chce przyłączyć się do 
wspólnoty kościelnej i złożyć wyznanie 
wiary.

Pan Stefan W. z Tarnowa w przysłanym 
do nas liście napisał: „W starej książce 

religijnej wyczytałem o Żydzie imieniem 
Ahaswerus. Człowiek ten — za ubliżanie 

Zbawicielowi w czaslę męki — miał zostać 

skazany na tułaczkę po ziemi, aż do 

końca świata. Proszę więc o poinfor
mowanie mnie, czy wydarzenie to było 

faktem, czy też jest jedynie legendą?”

Szanowny Czytelniku! Ahaswerus jest 
imieniem głównej postaci legendy „O

Żydzie Wiecznym Tułaczu” , powstałej na 
Wschodzie w I połowie XIII wieku. W nie
których wersjach legendy nosi on imię 
Cartafikjs, a po nawróceniu — Józef. Stąd 
za pośrednictwem uczestników organi
zowanych wówczas wypraw krzyżowych 
przedostała się do Europy. Według tzw. 
„H istorii Większej” (napisanej przez mni
cha francuskiego Mateusza z Paryża ok. 
roku 1250), pdczas drogi krzyżowej, 
jeden z oddźwiernych pałacu Piłata miał 
uderzyć Chrystusa, wołając: „Idź, Jezu
sie, szybciej! Czego się oglądasz?” W 
odpowiedzi zaś m iał usłyszeć: „Ja idę, ale 
ty będziesz czekał, aż przyjdę po raz 
w tóry” . Człowiek ten miał potem przyjąć 
chrześcijaństwo i jako tułacz żył w skraj
nej nędzy. Natomiast inna wersja legendy 
nadmienia, że „tułacz ten” odmładza się 
co 100 lat, by w ten sposób doczekać 
przyjścia Chrystusa przy końcu świata.

Legenda ta wzięła najprawdopodobniej 
swój początek z panującego na Wscho
dzie przekonania, że niektórzy ludzie (np. 
Henoch, prorok Eliasz czy apostoł Jan) 
nie mieli umrzeć, lecz oczekiwać na tym 
świecie na powtórne przyjście Syna 
Bożego.

*

* *

Z  okazji Nowego Roku 
wszystkim naszych Czytel
nikom życzę — jak każe sta
ropolska tradycja, a także z 
potrzeby serca — by świat
łość Boża, która przyszła na 
świat oświeciła dusze i roz
paliła serca miłością Boga i 
bliźnich, bo tylko wówczas 
pokój przyobiecany ludziom 
dobrej woli stanie się naszym 
udziałem.

DUSZPASTERZ

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI
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LIPIEC SIERPIEŃ

KALENDARZ
KATOLICKI

MIESIĘCZNIKA rodzina

1. P. Haliny, Mariana
2. W. Marii, Urbana
3. Ś. Tomasza, Anatola
4. C. Elżbiety, Teodora
5. P. Marii, Antoniego
6. S. Marii, Dominiki
7. N. VI N. po Zesł. Ducha Św.
8. P. Eugeniusza, Edgara
9. W. Weroniki, Zenona

10. Ś. Antoniego, Olafa
11. C. Benedykta, Olgi
12. P. Jana, Brunona
13. S. Henryka, Benedykta
14. N. VII N. po Zesł. Ducha Św.
15. P. Włodzimierza, Henryka
16. W. Marii, Eustachego
17. Ś. Jadwigi, Aleksego
18. C. Szymona, Fryderyka
19. P. Wincentego, Wodzisława
20. S. Czesława, Małgorzaty
21. N. VIII N. po Zesł. Ducha Św.
22. P. Marii, Magdaleny
23. W. Apolinarego, Brygidy
24. Ś. Kingi, Krystyny
25. C. Krzysztofa, Jakuba
26. P. Joachima, Anny
27. S. Julii, Natalii
28. N. IX N. po Zesł. Ducha Św.
29. P. Marty, Ludmiły
30. W. Piotra, Juliana
31. Ś. Ignacego, Lubomira

1996
WRZESIEŃ

1. N. XIV N. po Zesł. Ducha Św. 
57 roczn. wybuchu II wojny iw.

2. P. Stefana, Wilhelma
3. W. Grzegorza, Izabeli
4. Ś. Rozalii, Róży
5. C. Doroty, Teodora
6. P. Beaty, Eugeniusza
7. S. Melchiora, Reginy
8. N. XV N. po Zesł. Ducha Św.
9. P. Piotra, Radosławy

10. W. Mikołaja, Łukasza
11. Ś. Piotra, Hiacynta
12. C. Marii, Gwidona
13. P. Jana, Eugenii
14. S. Podwyższenie Krzyża Św.
15. N. XVI N. po Zesł. Ducha Św.
16. P. Edyty, Kornela
17. W. Roberta, Justyna
18. Ś. Stanisława, Ireny
19. C. Januarego, Teodora
20. P. Euzebii, Jana
21. S. Mateusza, Hipolita
22. N. XVII N. po Zesł. Ducha Św.
23. P. Linusa, Bogusława
24. W. Gerarda, Hermana
25. Ś. Władysława, Aurelii
26. C. Kośmy, Damiana
27. P. Wincentego, Doroty
28. S. Wacława, Marka
29. N. XVIII N. po Zesł. Ducha Św.
30. P. Hieronima, Felicji

1. C. 52 roczn. Powst. Warsz.
2. P. Euzebiusza, Gustawa
3. S. Nikodema, Lidii
4. N. X N. po Zesł. Ducha Św.
5. P. Oswalda, Stanisławy
6. W. Przemienienie Pańskie
7. Ś. Doroty, Kajetana
8. C. Dominika, Cypriana
9. P. Romana, Ryszarda

10. S. Wawrzyńca, Borysa
11. N. XI N. po Zesł. Ducha Św.
12. P. Hilarii, Lecha
13. W. Hipolita, Diany
14. Ś. Maksymiliana, Alfreda
15. C. WNIEBOWZIĘCIE NMP 

MB ZIELNEJ
16. P. Stefana, Rocha
17. S. Jacka, Julianny
18. N. XII N. po Zesł. Ducha Św.
19. P. Jana, Bolesława
20. W. Bernarda, Sobiesława
21. Ś. Franciszki, Joanny
22. C. Marii, Cezarego
23. P. Róży, Apolinarego
24. S. Bartłomieja, Jerzego
25. N. XIII N. po Zesł. Ducha Św.
26. P. Marii, Zefiryny
27. W. Moniki, Cezarego
28. Ś. Augustyna, Aleksandra
29. C. Jana, Sabiny
30. P. Małgorzaty, Feliksa
31. S. Rajmunda, Bohdana

PAŹDZIERNIK
1. W. Teresy, Remigiusza
2. Ś. Aniołów Stróżów
3. C. Jana, Teresy
4. P. Franciszka, Faustyny
5. S. Placyda, Apolinarego
6. N. XIX N. po Zesł. Ducha Św.
7. P. NMP RÓŻAŃCOWEJ
8. W. Brygidy, Pelagii
9. Ś. Wincentego, Ludwika

10. C. Daniela, Leona
11. P. Aleksandry, Aldony
12. S. Eustachego, Edwina
13. N. XX N. po Zesł. Ducha Św.
14. P. Dzień Nauczyciela
15. W. Teresy, Jadwigi
16. Ś. Małgorzaty, Ambrożego
17. C. Ignacego, Wiktora
18. P. Łukasza, Jana
19. S. Jana, Pawła
20. N. XXI N. po Zesł. Ducha Św.
21. P. Jakuba, Urszuli
22. W. Filipa, Korduli
23. Ś. Jana, Seweryna
24. C. Antoniego, Marcina
25. P. Darii, Bonifacego
26. S. Lucjana, Ewarysta
27. N. XXII N. po Zesł. Ducha Św.
28. P. Tadeusza, Szymona
29. W. Wioletty, Felicjana
30. Ś. Zenobii, Przemysława
31. C. Krzysztofa, Urbana

LISTOPAD
1. P. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2. S. DZIEŃ ZADUSZNY
3. N. XXIII N. po Zesł. Ducha Św.
4. P. Karola, Boromeusza
5. W. Elżbiety, Sławomira
6. Ś. Leonarda, Feliksa
7. C. Willibroda, Antoniego
8. P. Seweryna, Bogdana
9. S. Teodora, Ursyna

10. N. XXIV N. po Zesł. Ducha Św.
11. P. Roczn. Odzysk. Nlepodległ.
12. W. Józefata, Renaty
13. Ś. Stanisława, Benedykta
14. C. Serafina, Wawrzyńca
15. P. Alberta, Jana
16. S. Marii, Gertrudy
17. N. XXV N. po Zesł. Ducha Św.
18. P. Karolina, Anieli
19. W. Salomei, Maksyma
20. Ś. Anatola, Feliksa
21. C. OFIAROWANIE NMP
22. P. Cecylii, Wszemiły
23. S. Klemensa, Felicyty
24. N. XXVI N. po Zesł. Ducha Św.
25. P. Katarzyny, Erazma
26. W. Konrada, Leonarda
27. Ś. Maksyma, Waleriana
28. C. Stefana, Zdzisława
29. P. Saturnina, Filomeny
30. S. Andrzeja, Konstantego

GRUDZIEŃ
1. N. IN. Adwentu
2. P. Pauliny, Aurelii
3. W. Franciszka, Ksawerego
4. Ś. Barbary, Jana
5. C. Kryspina, Sabiny
6. P. Mikołaja, Emiliana
7. S. Marcina, Ambrożego
8. N. II N. Adwentu -  POCZ. NMP
9. P. Joanny, Wiesławy

10. W. Eulalii, Julii
11. Ś. Joanny, Aleksandra
12. C. Jana, Alfreda
13. P. Łucji, Otylii
14. S. Jana, Alfreda
15. N. III N. Adwentu
16. P. Albiny, Zdzisława
17. W. Łazarza, Floriana
18. Ś. Bogusława, Gracjana
19. C. Eleonory, Dariusza
20. P. Dominika, Zefiryny
21. S. Piotra, Tomasza
22. N. IV N. Adwentu
23. P. Jana, Wiktorii
24. W. WIGILIA BOŻEGO 

NARODZENIA
25. Ś. BOŻE NARODZENIE
26. C. II DZIEŃ ŚWIĄT 

BOŻEGO NARODZENIA
27. P. Jana, Cezarego
28. S. Emmy, Teofila
29. N. ŚWIĘTEJ RODZINY
30. P. Eugeniusza, Irminy
31. W. Sylwestra, Melanii

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy błogosławieństwa Bożego w Nowym 1996 Roku
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S T Y C Z E Ń

1. P. Nowy Rok. Im. Jezus
2. W. Makarego, Bazylego
3. Ś. Genowefy, Danuty
4. C. Anieli, Eugeniusza
5. P. Edwarda, Szymona
6. S. Obj. Pańskie -  Trzech Króli
7. N. I N. po Obj. Pańskim 

Chrztu Pana Jezusa
8. P. Seweryna, Mścisława
9. W. Juliusza, Marceliny

10. Ś. Jana, Wilhelma
11. C. Honoraty, Matyldy
12. P. Arkadiusza, Rajmunda
13. S. Weroniki, Bogumiła
14. N. II N. po Obj. Pańskim
15. P. Pawła, Izydora
16. W. Marcelego, Włodzimierza
17. Ś. Antoniego, Jana
18. C. Rozp. Tyg. Modl. o Jedn. 

Chrześcijan
19. P. Henryka, Marty
20. S. Sebastiana, Fabiana
21. N. Ili N. po Obj. Pańskim 

Dzień Babci
22. P. Dzień Dziadka
23. W. Rajmunda, Ildefonsa
24. Ś. Franciszka, Felicji
25. C. Zak. Tyg. Modl. o Jedn. 

Chrześcijan
26. P. Polikarpa, Pauliny
27. S. Jana, Przemysława
28. N. IV N. po Obj. Pańskim
29. P. Zdzisława, Józefa
30. W. Macieja, Martyny
31. Ś. Ludwiki, Jana

L U T Y

1. C. Ignacego, Brygidy
2. P. Matki Bożej Gromnicznej
3. S. Błażeja, Oskara
4. N. V N. po Obj. Pańskim
5. P. Agaty, Adelajdy
6. W. Doroty, Tytusa
7. Ś. Teodora, Ryszarda
8. C. Hieronima, Sebastiana
9. P. Cyryla, Apolonii

10. S. Jacka, Scholastyki
11. N. VI N. po Obj. Pańskim
12. P. Eulalii, Modesta
13. W. Grzegorza, Katarzyny
14. Ś. Cyryla i Metodego
15. C. Jowity, Faustyna
16. P. Roczn. śmierci 

Bpa Fr. Hodura (43)
17. S. Zbigniewa, Aleksego
18. N. VII N. po Obj. Pańskim
19. P. Konrada, Arnolda
20. W. Leona, Ludomira
21. Ś. POPIELEC
22. C. Małgorzaty, Marty
23. P. Polikarpa, Izabeli
24. S. Macieja, Bogusza
25. N. 1 N. W. Postu
26. P. Aleksandra, Mirosława
27. W. Gabriela, Anastazji
28. Ś. Romana, Romany
29. C. Feliksa

-M  . # %  A  K A L E N D A R Z  ■  ■1996 . j s s s k  rodzina
M A R Z E C

1. P. Albina, Antoniny
2. S. Heleny, Pawła
3. N. II N. W. Postu
4. P. Kazimierza, Eugeniusza
5. W. Fryderyka, Hadriana
6. Ś. Róży, Koiety
7. C. Felicyty, Perpetuy
8. P. Jana, Beaty
9. S. Franciszki, Brunona

10. N. III N. W. Postu
11. P. Konstantyna, Ludosława
12. W. Justyny, Bernarda
13. Ś. Krystyny, Bożeny
14. C. Matyldy, Leona
15. P. Klemensa, Zachariasza
16. S. Hilarego, Izabeli
17. N. IV N. W. Postu
18. P. Cyryla, Edwarda
19. W. Józefa, Bogdana
20. Ś. Klaudii, Maurycego
21. C. Benedykta, Lubomira
22. P. Katarzyny, Bogusławy
23. S. Tyberiusza, Pelagii
24. N. V N. W. Postu
25. P. Zwiastowanie NMP
26. W. Emanuela, Teodora
27. Ś. Lidii, Ernesta
28. C. Jana, Anieli
29. P. Bertolda, Wiktoryna
30. S. Amadeusza, Leonarda
31. N. NIEDZIELA PALMOWA

KWIECIEŃ
1. P. Grażyny, Teodory
2. W. Franciszka, Teodozji
3. Ś. Ryszarda, Pankracego
4. C. WIELKI CZWARTEK
5. P. WIELKI PiĄTEK
6. S. WIELKA SOBOTA
7. N. WIELKANOC
8. P. PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY
9. W. Dymitra, Marii

10. Ś. Makarego, Michała
11.C. Leona, Filipa
12. P. Juliusza, Lubosława
13. S. Marcina, Przemysława
14. N. I N. po Wielkanocy
15. P. Anastazji, Teodora
16. W. Bernardety, Julii
17. Ś. Rudolfa, Roberta
18. C. Apoloniusza, Bogusławy
19. P. Leona, Adolfa
20. S. Agnieszki, Czesława
21. N. II N. po Wielkanocy
22. P. Leona, Łukasza
23. W. Jerzego, Wojciecha
24. Ś. Grzegorza, Fidelisa
25. C. Jarosława, Marka
26. P. Marii, Marzeny
27. S. Felicji, Zyty
28. N. III N. po Wielkanocy
29. P. Katarzyny, Bogusława
30. W. Piusa, Mariana

MAJ
1. Ś. Józefa, Filipa 

Święto Pracy
2. C. Zygmunta, Atanazego
3. P. NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
4. S. Władysława, Floriana
5. N. IV N. po Wielkanocy
6. P. Filipa, Jakuba
7. W. Ludmiły, Benedykta
8. Ś. Stanisława, Wiktora 

Dzień Zwycięstwa
9. C. Grzegorza, Lutogniewa

10. P. Izydora, Antoniny
11. S. Władysława, Igi
12. N. V N. po Wielkanocy
13. P. Marii, Roberta
14. W. Macieja, Bonifacego
15. Ś. Zofii, Izydora
16. C. WNIEBOW. PAŃSKIE
17. P. Weroniki, Sławomira
18. S. Jana, Feliksa
19. N. I N. po Wniebowstąpieniu
20. P. Aleksandra, Bernardyna
21. W. Jana, Wiktora
22. Ś. Heleny, Wiesławy
23. C. Iwony, Dezyderego
24. P. Joanny, Zuzanny
25. S. Grzegorza, Magdaleny
26. N. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTE

GO -  Dzień Matki
27. P. Augustyna, Juliana
28. W. Justyny, Jaromira
29. Ś. Magdaleny, Urszuli
30. C. Jana, Karola
31. P. Anieli, Marii

CZERWIEC
1. S. Justyna, Jakuba — Dzień 

Dziecka
2. N. I N. po Zesł. Ducha Św. 

Trójcy Świętej
3. P. Leszka, Karola
4. W. Franciszka, Kwiryna
5. Ś. Bonifacego, Bogumiła
6. C. BOŻE CIAŁO
7. P. Roberta, Wiesławy
8. S. Maksyma, Seweryna
9. N. II N. po Zesł. Ducha Św.

10. P. Małgorzaty, Bogumiła
11. W. Barnaby, Feliksa
12. Ś. Leona, Onufrego
13. C. Antoniego, Lucjana
14. P. Najświ. Serca P, Jezusa
15. S. Jolanty, Wita
16. N. III N. po Zesł. Ducha Św.
17. P. Alberta, Laury
18. W. Elżbiety, Marka
19. Ś. Romualda, Gerwazego
20. C. Bogny, Florentyny
21. P. Alojzego, Alicji
22. S. Pauliny, Jana
23. N. IV N. po Zesł. Ducha Św.
24. P. Jana, Danuty
25. W. Wilhelma, Doroty
26. Ś. Jana, Pawła
27. C. Joanny, Władysława
28. P. Ireneusza, Leona
29. S. Piotra i Pawła
30. N. V. N. po Zesł. Ducha Św.

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy błogosławieństwa Bożego w Nowym 1996 Roku


