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STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
1 Ś. MOWY ROK

BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
2 C. Bazylego, Grzegorza
3.P. Danuty, Genowefy
4.S. Anieli, Eugeniusza
5.N. Edwarda, Szymona
6.P. OBJAWIENIE PAŃSKIE 

TRZECH KRÓLI
7 W.Lucjana, Rajmunda 
8.8. Seweryna. Teofiia
•r e -------Maicełmy

10.P. Jana, Wilhelma
11.5. Matyldy, Honoraty
12.N. CHRZTU PAŃSKIEGO
13.P. Koniec okresu Boż. Narodź.
14.W.Feliksa, Domosława 
15 Ś. Arnolda, Pawła
16.C. Marcelego, Włodzimierza
17.P. Jana, Antoniego
18.5. Rozp. Tyg. Modl. o J. Chrz.
19.N. Henryka, Mariusza
20 P. Fabiana, Sebastiana
21 W.Dzień Babci
22.Ś. Dzień Dziadka
23.C. Ildefonsa. Rajmunda
24.P. Felicji, Franciszka
25.5. Zakończ. Tyg. Modl. o J. Chrz.
26.N. Tytusa. Pauli
27.P. Anieli, Przybysława
28.W.Juliana, Tomasza
29.Ś. Franciszka, Zdzisława
30.C. Macieja, Martyny 
31 ,P. Jana, Marcelego

1.5. Ignacego, Brygidy
2.N. MB GROMNICZNEJ 

OFIAROWANIE 
PANA JEZUSA

3.P. Błażeja, Hipolita
4.W.Joanny, Weroniki
5.Ś. Agaty, Adelajdy
6.C. Doroty, Tytusa
7.P. Eugenii, Ryszarda
8.5. a  a ro n irra  S erast.ana  

~ anwon" —urn! '
10.P. Scholastyki, Jacka
11.W.Międz. Dzień Chorych
12.Ś. Modesta, Eulalii
13.C. Grzegorza, Katarzyny
14.P. Cyryla, Metodego
15.5. Faustyna, Zygfryda
16.N.50 roczn. śmierci 

Bpa F. Hodura
17.P. Daniela, Lucjana
18.W.Konstancji, Szymona
19.Ś. Konrada, Arnolda
20.C. Leona, Eustachego
21.P. Piotra, Eleonory
22.5. Małgorzaty, Marty
23.N. Polikarpa, Izabeli
24.P. Macieja, Bogusza
25.W.Wiktora, Cezarego
26.Ś. Aleksandra, Mirosława
27.C. Gabriela, Anastazji
28.P. Romana, Makarego

1.5. Albina, Antoniny
2.N. Heleny, Radosława
3.P. Kunegundy, Tycjana
4.W.Grzegorza, Kazimierza
5.Ś. POPIELEC
6.C. Róży, Wiktora
7.P. Tomasza, Felicyty
8.5. Dzień Kobiet
9.N. Df a. Frai

. -1 _ E  l l a t a r p r i n  f .w n -  ■ -
11 W Li
m  p__________

udosława, Konstantego
12.Ś. Bernarda, Grzegorza
13.C. Bożeny, Krystyny
14.P. Leona, Matyldy
15.5. Klemensa, Ludwiki
16.N. Hilarego, Lucjana
17.P. Zbigniewa, Patryka
18.W.Cyryla, Edwarda
19.Ś. Św. Józefa — Oblubieńca NMP
20.C. Anatola, Eugenii
21.P. Benedykta, Lubomira
22.5. Bogusława, Katarzyny
23.N. Pelagii, Feliksa
24.P. Gabriela, Marka
25.W.ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
26.Ś. Emanuela, Teodora
27.C. Ernesta, Lidii
28.P. Anieli, Jana
29.5. Eustachego, Wiktoryna
30.N. Jana, Leonarda
31.P. Beniamina, Balbiny

1.W.Teodory, Grażyny
2.Ś. Franciszka, Teodozji
3.C. Ryszarda, Pankracego
4.P. Izydora, Wacława
5.S. Ireny, Wincentego
6.N.MĘKI PAŃSKIEJ
7.P. Donata, Jana
8.W.Dionizego, Waltera
9.Ś. Marii, Dymitra 

1G.C. M.cr.ała Manaresc
.^Illpd,

12.5. Juliusza, Leona
13.N. NIEDZIELA PALMOWA
14.P. Justyny, Waleriana
15.W.Anastazji, Wacława
16.Ś. Benedykta, Bernadetty
17.C. WIELKI CZWARTEK
18.P. WIELKI PIĄTEK
19.5. WIELKA SOBOTA
20.N. ZMARTWYCHWSTANIE 

PAŃSKIE
21.P. PONIEDZIAŁEK 

WIELKANOCNY
22.W.Leona, Łukasza
23.Ś. Jerzego, Wojciecha
24.C. Grzegorza, Fidelisa
25. P. Jarosława, Marka
26.5. Klaudiusza. Katarzyny
27.N. Teofila, Zyty
28.P. Pawła, Marka
29.W.Piotra, Rity
30.Ś. Mariana, Katarzyny

1 C. ŚWIĘTO PRACY
2.P. Zygmunta, Atanazego
3.S. NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

Święto Narodowe
4.N. Floriana. Moniki
5.P. Ireny, Waldemara
6.W.Filipa, Jakuba
7.Ś. Ludmiły, Benedykta
8 C. Stanisława. Wiktora

10^>. Izydora. An*oniny
11.N. Franciszka. Ignacego
12.P. Nereusza. Pankracego
13.W.Dominika, Serwacego
14.Ś. Macie.a, Bonifacego
15.C. Zofii, Izydora
16.P. Andrzeja, Szymona
17.5. Szymona, Sławomira
18.N. Weroniki. Aleksandry
19.P. Celestyna, Iwony
20.W.Bazylego, Bernardyna
21.Ś. Tymoteusza, Wiktora
22.C. Heleny, Julii
23.P. Iwony, Kryspina 
24 S. Joanny, Zuzanny
25.N. Grzegorza, Magdy
26.P. Dzień Matki
27.W.Augustyna, Juliana
28.Ś. Germana, Jaromira
29.C. WNIEBOWSTĄPIENIE 

PAŃSKIE
30.P. Feliksa, Bernardyna
31.5. Anieli, Petroneli

1 N. Dzień Dziecka
2.P. Marcelina, Mikołaja
3.W.Karola, Leszka
4.Ś. Franciszka, Karola
5.C. Bonifacego, Walerii
6.P. Norberta, Pauliny
7.S. Roberta, Wiesławy
8.N.ZESŁANIE DUCHA

ŚWIĘTEGO

TO.W.Bog u m i ła ," S ^ o rź a iy
11.Ś. Barnaby, Feliksa
12.C. Jana, Onufrego
13.P. Antoniego, Lucjana
14.5. Elwiry, Walerego
15.N. NIEDZIELA TRÓJCY 

PRZENAJŚWIĘTSZEJ
16.P. Aliny, Justyny
17.W.Adolfa, Laury
18.Ś. Elżbiety, Marka
19.C. BOŻE CIAŁO
20.P. Gerwazego, Protazego
21.5. Alicji. Alojzego
22.N. Flawiusza, Pauliny
23.P. Wandy, Zezona
24.W.Jana, Danuty
25.Ś. Łucji, Wilhelma
26.C. Jana, Pawła
27.P. Maryli, Władysława
28.5. Klemensa, Leona
29.N. Piotra, Pawła
30.P. Emilii, Lucyny

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
1.W.Haliny, Mariana
2.Ś. Marii, Urbana
3.C. Tomasza, Jacka
4.P. Malwiny, Teodora
5.S. Antoniego, Karoliny
6.N. Cyryla. Metodego
7.P. Dominiki, Łucji
8.W.Elżbiety, Edgara
9.Ś. Weroniki, Zenona

10.C. Amelii, Filipa
11.P. Cypriana, Pelagii 
12.S Gwalberta, Jana
13.N. Eugeniusza, Małgorzaty
14.P. Bonawentury, Marcelina
15.W.Henryka, Włodzimierza
16.Ś. Benedykta. Eustachego
17.C. Aleksego, Bogdana
18.P. Kamila, Szymona
19.5. Marcina, Wincentego

20.N. Czesława. Magdaleny
21.P. Praksedy, Wiktora
22.W.Marii, Magdaleny
23.Ś. Brygidy, Bogny
24.C. Kingi, Krystyny
25.P. Jakuba, Krzysztofa
26.5. Anny, Joachima
27.N. Julii, Natalii
28.P. Wiktora, Innocentego
29.W.Marty, Olafa
30.Ś. Julity, Ludmiły
31.C. Heleny, Ignacego

1.P. 59. Rocznica Powstania 
Warszawskiego

2.5. Alfonsa, Marii
3.N. Lidii. Nikodema
4.P. Dominiki, Protazego
5.W.Marii, Oswalda
6.Ś. PRZEMIENIENIE 

PAŃSKIE
7.C. Kajetana, Sykstusa
8.P. Dominika, Emiliana
9.5. Jana, Romana

10.N. Bogdana, Wawrzyńca
11.P. Lidii, Zuzanny
12.W.Euzebiusza, Klary
13.Ś. Heleny, Hipolita
14.C. Alfreda, Maksymiliana
15.P. WNIEBOWZIĘCIE NMP
16.5. Joachima, Rocha
17.N. Jacka, Mirona
18.P. Heleny, Klary
19.W.Bolesława, Juliusza
20.Ś. Bernarda, Sobiesława
21 .C. Jolanty, Piusa
22.P. Cezarego, Marii
23.5. Filipa, Wiktora
24.N. Bartłomieja, Jerzego
25.P. Grzegorza, Ludwiki
26.W.Marii, Zefiryny
27.Ś. Józefa, Kalasantego
28.C. Aleksego, Augustyna
29.P. Jana, Sabiny
30.5. Róży, Szczęsnego
31.N. Bogdana, Rajmunda

1.P. 64. Roczn.
wybuchu II wojny światowej

2.W.Juliana, Stefana
3.Ś. Izabeli, Szymona
4.C. Rozalii, Róży
5.P. Doroty, Wawrzyńca
6.S. Albina, Zachariasza
7.N. Melchiora, Reginy
8.P. NARODZENIE NMP
9.W.Piotra, Sergiusza

10.Ś. Łukasza, Mikołaja
11.C. Jacka, Prota
12.P. Gwidona, Radzymira
13.5. Eugeniusza, Filipa
14.N. PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚW.
15.P. MB Bolesnej
16.W.Eufemii, Kornela
17.Ś. Franciszka, Justyny
18.C. Irmy, Stanisława
19.P. Januarego, Konstancji
20.5. Filipiny, Eustachego
21.N. Mateusza, Hipolita
22.P. Maurycego, Tomasza
23.W.Bogusława, Tekli
24.Ś. Gerarda, Teodora
25.C. Aurelii, Władysława
26.P. Cypriana, Justyny
27.5. Kośmy, Damiana
28.N. Marka, Wacława
29.P. Michała, Gabriela,

Rafała
30.W.Grzegorza, Hieronima

1 .Ś. Aniołów Stróżów
2.C. Dionizego, Teofila
3.P. Teresy, Gerarda
4.S. Edwina, Franciszka
5.N. Apolinarego, Placyda
6.P. Artura, Brunona
7.W.MB Różańcowej
8.Ś. Brygidy, Pelagii
9.C. Bogdana, Dionizego

10.P. Franciszka, Pauliny
11.5. MACIERZYŃSTWA NMP
12.N. Maksymiliana, Eustachego
13.P. Edwarda, Mikołaja
14.W.Dzień Nauczyciela
15.Ś. Jadwigi, Teresy
16.C. Ambrożego, Florentyny
17.P. Wiktora, Małgorzaty
18.5. Lucyny, Łukasza
19.N. Piotra, Pelagii
20.P. Ireny, Jana
21.W.Urszuli, Hilarego
22.Ś. Filipa, Flawiusza
23.C. Ignacego, Teodora
24.P. Marcina, Rafała
25.5. Hilarego, Kryspina
26.N. CHRYSTUSA 

NAJWYŻSZEGO KAPŁANA
27.P. Sabiny, Wincentego
28.W.Szymona, Tadeusza
29.Ś. Narcyza, Teodora
30.C. Alfonsa, Edmunda
31.P. Augustyna, Urbana

1 S. WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

2.N. DZIEŃ ZADUSZNY
3.P. Huberta, Sylwii
4.W.Karola, Olgierda
5.Ś. Elżbiety, Zachariasza
6.C. Feliksa, Leonarda
7.P. Antoniego, Ernesta
8.S. Wiktora, Seweryna
9.N. Teodora. Ursyna

10.P. Andrzeja, Leona
H.W.Święto Niepodległości
12.Ś. Renaty, Witolda
13.C. Benedykta, Stanisława
14.P. Rogera, Włodzimierza
15.5. Gertrudy, Leopolda
16.N. Marka, Marii
17.P. Grzegorza, Salomei
18.W.Romana, Tomasza
19.Ś. Elżbiety, Seweryna
20.C. Anatola, Feliksa
21.P. Janusza, Konrada
22.5. Cecylii, Marka
23.N. CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA
24.P. Flory, Jana
25.W.Erazma, Katarzyny
26.Ś. Leonarda, Konrada
27.C. Waleriana, Wirgiliusza
28.P. Stefana, Zdzisława
29.5. Fryderyka, Saturnina
30.N. ADWENT

1.P. Eligiusza, Natalii
2.W.Amelii, Pauliny
3.Ś. Franciszka, Kajetana
4.C. Barbary, Bernarda
5.P. Krystyny, Sabiny
6.S. Mikołaja, Emiliana
7.N. Ambrożego, Marcina
8.P. NIEPOK. POCZ. NMP
9.W.Leokadii, Wiesława

10.Ś. Marii, Julii
11.C. Damazego, Daniela
12.P. Aleksandra, Dagmary
13.5. Łucji, Otylii
14.N. Alfreda, Izydora
15.P. Cecylii, Waleriana
16.W.AIbina, Euzebiusza
17.Ś. Floriana, Łazarza
18.C. Bogusława, Gracjana
19.P. Dariusza, Gabriela
20.5. Dominika, Bogumiła
21.N. Jana, Piotra
22.P. Honoraty, Zenona
23.W.Sławomiry, Walerii
24.Ś. WIGILIA BOŻ. NAR.
25.C. BOŻE NARODZENIE
26.P. Św. Szczepana 

Drugi Dzień Świąt
27.5. Jana, Cezareqo
28.N. UROCZ. ŚW. RODZINY
29.P. Tomasza, Dawida
30.W.Eugeniusza, Sabiny 
31 .Ś. Sylwestra, Melanii



W N O W YM  R O K U
Rozpoczynając z Bogiem Nowy 2003 Rok, polecajmy 

opiece Bożej Dzieciny nas samych, nasze rodziny, Kościół 
i całą naszą Ojczyznę.

Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą 
I  wszystkie wioski z miastami.

r m

Pierwszy dzień Nowego Roku 
już od najdawniejszych czasów 
ludzie obchodzili bardzo uro
czyście. U Izraelitów  — zw iasto
wany przez kapłanów donośnym  
głosem trąb w św iątyni jerozo
lim skie j — ja w ił się jako dzień u ro 
czysty, w którym  wszyscy dostę
powali odpuszczenia win. Ubogim  
zaś anulowano d ługi, których nie 
byli w stanie spłacić. W starożyt
nym Rzymie w now oroczny pora
nek liczni klienci przybywali do 
głównej sali domu patrona, by z ło 
żyć swemu panu życzenia. W kra
jach azjatyckich (także i obecnie) 
dzień Nowego Roku jest jednym  
z najbardziej uroczystych świąt 
obchodzonych nie ty lko  w zaciszu 
dom owym , ale również w okaza
łych pochodach na ulicach miast 
i osiedli. Jednak z biegiem w ieków 
do obchodów  noworocznych za
kradło się w iele nadużyć natury 
moralnej. Stąd też dla w ype łn ie 
nia uroczystości Nowego Roku 
(oczywiście, roku cyw ilnego, po
nieważ rok litu rg iczny rozpoczyna 
się w I N iedzielę Adwentu) nadał jej 
Kościół charakter relig ijny.

Nowy Rok jest dniem świętym, 
podobnie jak niedziela i inne obo
w iązujące święta. W tym  dniu g ro
madzimy się w św iątyniach, by

w kornej m odlitw ie  wypraszać 
sobie u Boga opiekę i b łogosła
w ieństw o na każdy dzień rozpo
czynającego się roku. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że — jak głosi 
stare przysłow ie ludowe — „Bez 
Boga, ani do proga” .

O trzym aliśm y w darze od Boga 
długi okres czasu, któremu na imię 
Rok 2003. Starajm y się, by tego 
czasu nie zm arnować i w ykorzy
stać go zgodnie z wolą Bożą. Warto 
przypom nieć sobie słowa św. Jana 
Chryzostom a: „Chcesz, by ci rok 
(nowy) był z pożytkiem, mów do 
siebie: M ijają dni, upływają lata, 
sąd Boży się zbliża i cóżem uczynił 
dobrego?”

Następny aspekt noworocznej 
uroczystości to oktawa Bożego 
Narodzenia. W arto tu ta j p rzypo
mnieć, że wszystkie ważniejsze 
uroczystości kościelne obchodzo
ne są przez osiem dni. Kośció ł 
bowiem zdaje sobie sprawę z te
go, że w pierwszym  dniu święta 
nie zawsze człow iek jest w sta
nie zastanow ić się głębiej nad 
treśc ią  tego święta. D opiero  
w następnych dniach ogląda daną 
ta jem nicę w iary ze wszystkich 
stron: rozumem, sercem i uczu
ciem. W ósmym zaś dniu zbiera 
poszczególne spostrzeżenia w je 

den wspólny obraz. Należy tu 
przypom nieć, że zaraz po święcie 
Bożego Narodzenia obchodzi Ko
śc ió ł inne jeszcze uroczystości: 
św. Szczepana, św. Jana Ewange
listy i św. M łodzianków. D latego 
w dzień oktawy jeszcze raz prowa
dzi nas Kośció ł do żłóbka Bożego 
Dziecięcia. W inniśm y dziękować 
Ojcu niebieskiemu za zesłanie na 
świat Jego Syna Jednorodzonego.

Kolejnym  wydarzeniem obcho
dzonym w dzień Nowego Roku jest 
pamiątka obrzezania i nadania 
Bożemu Dziecięciu im ienia Jezus. 
Ta cerem onia starozakonna — 
uważana za figurę  Chrztu św. — 
nakazana była przez prawo M ojże
szowe powołujące się na Abra
hama. Obrzezanie było czynnością 
sym boliczną, oznaczającą przyna
leżność do narodu wybranego, 
wywodzącego się od Abrahama, 
wyróżnieniem  zewnętrznym od 
otaczających Izrael ludów  pogań
skich oraz przypom ina ło  świętość 
osobistą, do której każdego obrze
zanego zobow iązywał — skiero
wany od Abrahama — nakaz Boży: 
„Trw aj w społeczności ze mną 
i bądź doskonały!” (Rz 17,1). A pra
wo to obowiązywało wszystkich 
Izraelitów. Dlatego, „gdy m inęło 
osiem dni, aby obrzezano Dziecię, 
tedy nadano Mu im ię Jezus, jak Je 
nazwał anioł, zanim się w żywocie 
poczęło” (Łk 2, 21). Chrystus pod
dał się prawu obrzezania z w ielu 
względów: by wykazać prawdzi
wość swego Wcielenia; by dać 
przykład posłuszeństwa i poko
ry wobec O jca niebieskiego; by 
potw ierdzić swą przynależność do 
potom stwa Abrahama; by nie być 
zgorszeniem dla narodu żydow 
skiego i m ieć do niego łatw ie jszy 
przystęp; by wreszcie uw olnić 
naród w ybrany od niewoli prawa. 
Równoczesne nadanie Dziecięciu 
im ienia wybranego przez Boga 
wskazywało, że ma Ono spełniać 
zadania, do których Bóg Je prze
znaczył. Tym zaś zadaniem będzie 
odkupienie ludzi.

I jeszcze jeden aspekt św ią
tecznego dnia Nowego Roku: 
Boskie Macierzyństwo Maryi Pan
ny. Ukazując w pierwszym dniu 
Nowego Roku Maryję, czyni to Ko
śc ió ł w przekonaniu, że za Jej wsta
w iennictwem  łatw iej w yprosim y 
sobie u Boga potrzebne nam łaski.

Zastanówmy się więc nad 
wszystkim i aspektam i pierwszego 
dnia Nowego Roku i rozważmy je 
w głębokiej noworocznej modlitwie.



PRACA i SUKCES
według Pisma Świętego

Żyjem y w czasach, kiedy wielu ludzi jest bez pracy, a ci co pra
cują drżą aby pracy nie utracić. Są i tacy, dla których w życiu li
czy się tylko sukces. Dążą do tego sukcesu bez względu na ce
nę, jaką przychodzi im za to płacić. A jak na pracę i sukces za
patruje się Biblia?

Świat jest ca łkow icie  zależny 
od Boga, swego Stwórcy, a stwa
rzanie świata jest pracą Boga. 
Człow iek jest odbiciem  Boga — 
„m ikrotheosem ” . Zadaniem czło
wieka jest podporządkowanie so
bie świata, będące ludzką kon
tynuacją dzieła stworzenia, przez 
co człow iek osiąga rangę w spół
pracownika Bożego. Traktu je
0 tym Księga Genesis (Gen. 1-2). 
Praca jest w ięc losem ludzkim
1 powszechnym obowiązkiem  mo
ralnym człowieka, a rezultaty pra
cy mają znaczenie nie ty lko  do
czesne, ale również eschatolo
giczne.

W Nowym Testamencie koniecz
ność pracy uważana jest za po
wszechnie przyjęte prawo, usta
nowione przez samego Stwórcę. 
Jezus Chrystus w iele swoich po
uczeń zaczerpnął ze świata pracy. 
Piszą o tym Ewangeliści. I tak, 
np. św. Mateusz (Mt 20, 1-8) op i
suje, jak Chrystus przyrów nywał 
Królestwo Boże do gospodarza 
najmującego robotn ików  do pracy 
w swojej w inn icy; oraz (M t 21, 28) 
jak Chrystus m ów ił o człow ieku 
wysyłającym  swoich synów do 
pracy w w innicy.

Jednak najbardziej podstawo
wym poglądem dotyczącym  pracy 
w Piśmie Świętym Nowego Testa
mentu jest stw ierdzenie Apostoła 
Pawła. Napisał on w II L iście do 
Tesaloniczan (Tes 3, 10): „K to  nie

chce pracować, niechaj też nie je ” . 
Ze stw ierdzenia tego wynika jed 
noznacznie, że Paweł Aposto ł uza
leżnia utrzym anie ludzkiego ziem 
skiego życia w łaśnie od pracy: 
chcesz żyć, a możesz pracować — 
w ięc musisz pracować; nie chcesz 
pracować, a jesteś zdolny do 
pracy — nie masz szansy na ży
cie. Jest to kategoryczne, ostre 
stw ierdzenie. Ale w łaśnie taki 
jest nowotestam entowy pogląd na 
pracę. W poglądzie tym można 
i należy upatrywać ciążący na 
wszystkich dorosłych i zdrowych, 
a więc zdolnych do pracy lu
dziach — powszechny obowiązek 
pracy, a nie ty lko  prawo do pra
cy. Owszem, prawo do pracy rów 
nież — ale to jest zadanie Pań
stwa, obowiązek nakazujący i w y
magający od Państwa stworzenia 
takich w arunków  społeczno-go
spodarczych, aby każdy, kto m o
że pracować, m ógł pracę o trzy
mać. Przy czym, praca ma zapew
nić pracownikow i utrzym anie oraz 
um ożliw ić mu niesienie pom ocy 
ludziom  biednym, bez środków  do 
życia. Pisze o tym Aposto ł Paweł 
w Liście do Rzymian (Rz 4, 4): 
„O tóż temu, któ ry pracuje, poczy
tu je  się zapłatę nie tytu łem  łaski, 
lecz należności” i w 1 Liście do 
Tymoteusza (1 Tym 5, 18): „M ów i

cd. na str. 15

Rodzinne święto
(21 stycznia)

O tym święcie nie wolno zapom
nieć. Przecież to święto Babci, a Bab
cia w rodzinie to cała tradycja, pod
pora, przykład, pomoc i oddanie.

Matka, ojciec, dzieci, babcia, 
dziadek — najbliższa rodzina, trzy 
pokolenia, które łączą więzy krwi 
i miłość. Warto podkreślać to 
w dzisiejszym rozbitym, znerwico
wanym świecie, w którym egoizm 
próbuje odgrywać główną rolę w 
związkach między ludźmi, także 
i w związkach rodzinnych.

Czasy się zmieniły. O pracę jest 
bardzo trudno. Młode małżeń
stwa borykają się nie tylko z obo
wiązkami rodzicielskimi, ale — co 
gorsza — z trudami utrzymania 
rodziny, z problemami bytowymi. 
Jeśli nawet ta praca jest, to oka
zuje się, że pracownik musi być 
tzw. dyspozycyjny. Gdzie jest 
więc czas na rodzinę, dzieci? 
Dyspozycyjny, a więc kosztem 
czegoś. Jeśli idzie o młode mat
ki — to właśnie kosztem czasu, ja
ki powinny poświęcić dziecku i ro
dzinie. I tu wchodzi „na scenę” , 
scenę życia rodzinnego, Babcia. 
Każda młoda mama wie, że Bab
cia stanowi dla rodziny nieoce
niony skarb.

Dzisiejsze Babcie to w więk
szości panie w sile wieku, czynne 
zawodowo, energiczne, zadbane, 
zapobiegliwe, dające oparcie mło
dej rodzinie. Gdzież te czasy, 
kiedy to dzieci zajmowały się 
swoimi rodzicami, a rodzice znaj
dowali w nich oparcie?

Babcia odbierze dziecko ze 
żłobka czy przedszkola, zatro
szczy się o nie w razie choroby, 
przygotuje obiad. Pod jej opieką 
znajdzie się nasz malec także 
w wakacje. Wiadomo, urlopy są 
coraz krótsze, a dziecko wymaga 
zmiany powietrza, klimatu. Wiele 
osób twierdzi, że Babcia jest 
„darmową siłą do pracy” . Być 
może niektóre Panie mogą tak się 
czuć, jeśli są nadmiernie obcią
żane obowiązkami przez swe 
dorosłe dzieci. W większości jed
nak równowaga obowiązków zo
staje zachowana, a kobiety zna
komicie się czują w tej nowej ro
li — roli Babci — i angażują całe 
swe serce i doświadczenie, aby 
ukochanym bliskim było lepiej.

Niech każda Babcia w dniu Jej 
święta usłyszy słowa miłości od 
swych dzieci — i tych małych, 
i tych dużych. A każdy, najmniej
szy nawet kwiatek przyniesie Jej 
ogromną radość.



„Aby wszyscy byli jedno”
W dniach od 18 do 25 stycznia — jak co roku — 

Kościoły chrześcijańskie uczestniczą w nabożeń

stwach ekumenicznych, organizowanych w Tygodniu 

Modlitw o Jedność Chrześcijan; jest to święto pojed

nania i miłości wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. 

W tym czasie patrzymy z większym optymizmem — 

pomimo trudności — na zjednoczenie chrześcijan. 

Kościół Jezusa Chrystusa jest podzielony; Pan Koś

cioła wzywa wszystkich swoich uczniów do przezwy

ciężenia tych podziałów. „A nie tylko za nimi proszę, 

ale i za tymi, którzy 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, aby świat uwierzył, 

że Ty mnie posłałeś” (J 17, 20-21).

Wezwanie to od samego początku podejm owali sta- 
rokatolicy. Ruch ekum eniczny pojaw ił się — z in ic ja 
tyw y przede wszystkim  Kościo łów  ewangelickich — 
w pierwszej połow ie XX wieku. Natom iast starokato- 
licy zaczęli m ów ić o ponownym  zjednoczeniu chrze
ścijan dużo wcześniej, już w swych pierwszych doku
mentach (1871 r.). Kośció ł rzym skokato licki zaś zaczął 
uczestniczyć w d ia logu ekum enicznym  dopiero od 
Soboru W atykańskiego II (1962-1965).

Podzia ł Kościo ła  C hrystusow ego to bolesne 
doświadczenie, które dziś nabiera szczególnego zna
czenia; w trzecim  tysiącleciu  pow inn iśm y osiągnąć 
zjednoczenie, pow inn iśm y w spólnie dawać świa
dectwo o W cieleniu, Śm ierci i Zm artwychwstaniu 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Kościo ły starokato lick ie  określa ły zasady dialogu 
ekum enicznego, nawiązując i czerpiąc inspiracje 
przede wszystkim  ze swej eklezjo log ii, która wyrosła 
z nauki Jezusa Chrystusa i T radycji n iepodzielonego 
Kościoła pierwszego tysiąclecia. Podczas Kongresu 
S tarokato lików  w M onachium  (22-24 września 1871 
roku) przyjęto Program, w którym  czytamy: „Mamy 
nadzieję, że dojdzie do ponownego pojednania z Ko
ściołem grecko-w schodnim  i Kościołem  rosyjskim, 
których odłączenie nastąpiło bez żadnych istotnych 
powodów i nie jest uzasadnione żadnymi przeszko
dami dogm atycznym i, których nie można by było 
pogodzić. Spodziewamy się, że pod wpływem  reform, 
do których dążymy, i na drodze nauki oraz postępu 
chrześcijańskie j ku ltu ry  dojdzie stopn iow o do poro
zum ienia z Kościołam i protestanckim i i episkopal- 
nym i” . Natom aist w Deklaracji Utrechckie j B iskupów  
Kościołów Starokatolickich  z 24 września 1889 roku 
czytamy: „Zachow ujem y s ta rokoście lną  zasadę,
wypow iedzianą przez św. W incentego z Lerynu w zda
niu: Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque  
catholicum  (Trzym am y się tego, co wszędzie, co 
zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest 
bowiem prawdziw ie i rzeczyw iście katolickie). Dla
tego zachowujem y wiarę starego Kościoła tak, jak 
wyrażona ona została w ekum enicznych Symbolach 
i w powszechnie uznanych dogm atycznych orzecze

niach Soborów  ekum enicznych n iepodzie lonego 
Kościoła p ierwszego tysiąclecia. (...). Mamy nadzieję, 
że dzięki wysiłkom  teo logów  i w oparciu o w iarę nie
podzielonego Kościoła uda się osiągnąć porozum ie
nie w sprawie różnic powstałych od czasów rozłamów 
koście lnych. Wzywamy podległych naszemu kierow 
nictwu duchow nych, aby w głoszeniu Słowa i naucza
niu w pierwszym rzędzie podkreślali istotne prawdy 
w iary chrześcijańskie j, wyznawane w spólnie przez 
rozdzie lone koście ln ie  wyznania; przy omawianiu zaś 
istn ie jących jeszcze sprzeczności należy starannie 
unikać wszelkiego naruszania zasad prawdy i m iłości, 
a członków  naszych wspólnot, za pomocą słowa i przy
kładu, należy tak pouczać, aby wobec inaczej w ierzą
cych zachowyw ali się zgodnie z duchem Jezusa 
Chrystusa, który jest Zbawicielem  nas w szystkich” .

W 1874 r. odbyła  się I Konferencja  U nijna w Bonn, 
która przyjęła tezy okre jśla jące podstawy pracy eku
menicznej, natom iast w 1875 r. na II Konferencji U n ij
nej w Bonn przyjęto tezy określa jące stosunek staro
ka to lików  do nauki o Duchu Świętym. Bońskie 
Konferencje Unijne, na których spotkali się starokato- 
licy  z anglikanam i i prawosławnym i, przygotowały 
drogę późniejszych d ia logów  ekum enicznych. „Te 
Konferencje Unijne (...), chociaż nie m ogły być 
zakończone, są kamieniam i granicznym i, samotnym i 
zw iastunam i ekumenicznej epoki” .

S taroka to licy w tych pierwszych dokum entach 
ekum enicznych podkreślali przede wszystkim  to, co 
łączy chrześcijan. Natom iast różnice teologiczne 
wyznaczały zadania dialogu, kierunek badań i refleksji 
nad prawdą. D ialogi ekum eniczne starokato lików  
przyn iosły konkretne rezultaty; doprow adziły do 
w yjaśnienia zwyczajnych nieporozum ień i uprzedzeń 
oraz do usunięcia rozbieżności. Dokonano tego pro
wadząc d ia log na płaszczyźnie prawdy, wyrastającej 
z Pisma Świętego i T radycji n iepodzie lonego Koś
cioła. W ten sposób powstała wizja ekumenizmu sta
roka to lick iego, którą nazywamy ekumenizmem staro- 
koście lnym , przypom inającym  jedność pierwszego 
tysiąclecia. Kościoły Unii U trechckie j uważają się za 
Kościoły, w których istnieje jeden, święty, katolicki 
i apostolski Kościół; są one kontynuacją starego, nie
podzielonego Kościoła W schodu i Zachodu na 
Zachodzie.

Przywrócenie jedności wśród chrześcijan jest 
ważnym zadaniem dla uczniów  naszego Pana, który 
za łożył jeden Kościół. Brak jedności sprzeciw ia się 
woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla świata. Dziś — 
po zakończeniu dialogu z Kościołem prawosławnym — 
Kościoły starokatolickie, a wśród nich Kośció ł Pol- 
skokato lick i prowadzą intensywny dia log z Kościołem 
rzym skokatolickim .

Teolog rzym skokatolicki, H einz-A lbert Raem, przed
staw ił następujący przebieg dialogu starokato licko- 
-rzym skokato lick iego , które doprow adziły do przygo
towania Ramowych wytycznych [uzgodn ionych ]  
pomiędzy Unią Utrechcką i Papieską Radą do spraw  
Jedności Chrześcijan: „W roku 1988 kard. Jan W ille- 
brands i przewodniczący M iędzynarodowej Konfe
rencji B iskupów Starokato lickich, arcybp Marinus 
Kok, podjęli d ia log zm ierzający do ożywienia na nowo 
kontaktów  między Kościołem  rzym skokatolickim  a Ko
ściołam i starokato lick im i. Na początku najważniejsze



były sprawy praktyczne. I tak np. od w ielu lat stosunki 
ekumeniczne między Unią U trechcką a Kościołem 
rzym skokatolickim  były (utrudnione, ograniczone) 
obciążone przez to, w jaki sposób w przeszłości 
duchowni rzym skokatoliccy przechodzili do różnych, 
narodowych Kościołów  starokatolickich.

Kard. Edward Cassidy, po objęciu w roku 1990 
urzędu przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jed
ności Chrześcijan, starał się poruszyć ten problem 
w kontaktach listownych z przewodniczącym  M ię
dzynarodowej Konferencji B iskupów S taroka to lic
kich Unii U trechckiej, arcybpem Antonim  Janem Gla- 
zemakerem. W latach 1990-1995 odbyło  się wiele 
spotkań przedstaw icieli Unii U trechckiej z msgr. Hein- 
zem-Albertem  Raemem z Papieskiej Rady ds. Jednoś- 
Chrześcijan. Stwarzały one okazję do poszukiwań 
różnych sposobów poprawy obustronnych stosun
ków. S topniowo po obu stronach narastała św iado
mość, że trzeba opracować wytyczne ramowe, które 
w sposób w iążący ustla łyby pewne sposoby działania 
w przypadku (przejścia jakiegoś duchow nego do d ru 

g iego Kościoła) zm iany przynależności wyznaniowej 
jakiegoś duchownego.

Projekt ten przybrał konkretne kształt w maju 1996 
roku, gdy stało się możliwe om ówienie całego zakresu 
tego problem u na wspólnej konferencji w Utrechcie 
(Holandia). Delegacjom przewodniczyli: po stronie 
starokato lickie j — arcybp Antoni Jan Glazemaker, 
a po stron ie rzym skokato lickie j — biskup Bredy, 
Marcin Muskens. W następnych miesiącach pracowa
no nad tym, aby podsum ować rezultaty spotkania 
w U trechcie  i opracow ać pro jekt umowy, którą m o
głyby podpisać obie strony.

Rezultatem tych starań są Ramowe wytyczne Unii 
Utrechckie j i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześci
jańskiej. Zostały one podpisane przez kard. Edwarda 
C assidy’ego (październik 1996 r.) i przez arcybpa 
Antoniego Jana Glazemakera (listopad 1996 r.) Na 
początku grudn ia  tekst ten został przesłany wszystkim  
Kościołom  starokato lick im  Unii U trechckiej i odpo
w iednim , rzym skokatolickim  Konferencjom  Episko
patu.

Z  życia naszych parafii

Wspomnienia z wakacji
Styczeń — środek zimy — to naj

lepszy czas na wspomnienia let
nich wakacji, zwłaszcza wtedy, gdy 
wypoczynek był udany.

Taki wypoczynek zorganizował 
w dniach 8-17 lipca ub.r. ks. An
drzej Pastuszek z parafii pw. św. Wa
wrzyńca w Turowcu. Grupa dzieci 
i młodzieży z tej parafii przebywała 
w miejscowości Urle k. Warszawy. 
Ks. Andrzeja wspomagali duszpa
sterską radą i pomocą ks. dziekan 
Henryk Dąbrowski oraz ks. diakon 
Paweł Walczyński.

Organizatorzy przygotowali dla 
swych podopiecznych bogaty pro
gram, a więc: wspólne śpiewy i mu
zykowanie, zabawy sportowe i wy
cieczkę do Warszawy, połączoną 
z jej zwiedzaniem. Pogoda dopi
sywała przez cały czas. Dla turo- 
wieckich dzieci były to przepiękne 
dni. Szkoda tylko, że minęły tak 
szybko.

Kończąc to krótkie — jak zimowy 
dzień — wspomnienie o słone
cznych wakacjach — należy jesz
cze podkreślić kulinarne talenty

pani Lidii Walczyńskiej (mama 
ks. diak. Pawła). Jej umiejętności 
w tym zakresie docenić mogli 
wszyscy uczestnicy obozu, spo
żywając bardzo smaczne potrawy, 
które pani Lidia przygotowała. 
Pani Lidii pomocą w kuchni służyły 
panie: Katarzyna Dąbrowska i Beata 
Wojtowicz.

Pamiętamy też o naszych dro
gich Sponsorach, za których zo
stała odprawiona specjalna Msza św. 
w Urlach. Dzięki ich hojności 
można było zorganizować ten wspa
niały letni obóz.

Szczególne podziękowania na
leżą się Ks. Bp. prof. dr. hab. W ikto
rowi Wysoczańskiemu za udostęp
nienie domku letniskowego w Urlach 
i modlitewne wsparcie.

Uczestnik

Wspólne pamiątkowe zdjęcie przed domkiem letniskowym w Urlach Grupa przed katedrą na ul. Szwoleżerów



Przygotowanie do kapłaństwa 
w Kościele Polskokatolickim

Zapowiedziane w Starym Testamencie kapłaństwo 
znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, 
który jest „jedynym Pośrednikiem między Bogiem 
a ludźmi” (1 Tm 2, 5). Jego ofiara ma tworzyć między 
Nim i Jego wyznawcami przymierze krwi i życia. I właś
nie tę Jego śmierć ma uobecniać Eucharystia. Szafa
rzem Eucharystii jest kapłan. Kapłaństwo hierar
chiczne (biskupów i prezbiterów) jest sakramentem, 
przez który Chrystus buduje i prowadzi Kościół; 
kapłaństwo jest urzędem, który został ustanowiony 
dla wspólnoty Kościoła. Każdy ochrzczony ma udział 
w powszechnym kapłaństwie, a tylko niektórzy z nich 
otrzymują święcenia kapłańskie, które nakładają na 
nich obowiązek gromadzenia wspólnoty Kościoła, gło
szenia Słowa Bożego, udzielania sakramentów, budo
wania jedności Kościoła.

Kościół Polskokatolicki udziela święceń tylko męż
czyznom ochrzczonym (zob. Prawo Wewnętrzne 
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 27 czerwca 1995 roku; w § 29 stanowi: 
„Duchownym Kościoła jest mężczyzna, który otrzy
mał co najmniej święcenia diakonatu” ; zob. też Mk 3, 
14-19; Łk 6, 12-16, Kościół czuje się związany z tym 
wyborem, a także 1 Tm 3, 1-13; 2 Tm 1, 6; Tt 1, 5-9), 
których powołuje Bóg (Hbr 5, 4) a zdolności do wyko
nywania posługi w Kościele zostały starannie rozwi
nięte w czasie studiów w Seminarium Duchownym. 
Dzisiaj stają przed kapłanem szczególnie trudne 
zadania, wymagające szerokiej wiedzy, głębokiej 
wiary oraz trwałych zasad moralnych. Dlatego Kościół 
Polskokatolicki pragnie stworzyć jak najlepsze wa
runki dla rozwoju młodzieży, która chce poświęcić 
swoje życie służbie Bogu i Kościołowi.

Kościół Polskokatolicki (do 29 września 1951 roku 
noszący nazwę Polski Narodowy Kościół Katolicki, 
w skrócie PNKK) powstał w 1898 roku w Stanach 
Zjednoczonych. Organizatorem i przywódcą Kościoła 
był bp Franciszek Hodur (1866-1953), który już w la
tach 1910 i 1914 podjął starania zmierzające do prze
niesienia PNKK do Polski. Jednak faktyczne powsta
nie Kościoła w Polsce nastąpiło dopiero w 1922 roku, 
gdy do Krakowa przybył z Ameryki ks. Franciszek 
Bończak (1881-1967) i objął kierownictwo misji w Pol
sce. W roku 1925 bp Franciszek Bończak (sakrę 
biskupią otrzymał w dniu 17 sierpnia 1924 r. w Sran- 
ton) zorganizował Seminarium w Krakowie (ul. Mada- 
lińskiego 10), które miało zapewnić Kościołowi 
nowych duszpasterzy.

Pierwszy Synod Warszawski (1928) przyjął uchwałę
o przeniesieniu Seminarium Duchownego z Krakowa 
do Warszawy, lecz tej uchwały nie zrealizowano. Inna 
uchwała Synodu dotyczyła minimalnego podatku 
(1 złoty miesięcznie), jaki każdy wyznawca miał płacić 
na potrzeby Kościoła i Seminarium oraz przeznaczył 
na te cele dwie składki kościelne w każdej parafii ze 
„świąt Bożego Narodzenia i W ielkanocy” . Seminarium 
opuszczało corocznie kilku absolwentów, na których 
czekały nowe parafie. W latach 1925-1939 (do II wojny 
światowej) Seminarium opuściło kilkunastu absolwentów, 
którym bp F. Hodur, bp J. Jasiński i bp W. Faron udzie

lili święceń kapłańskich. W 1939 roku w Kościele Pol
skokatolickim pracowało 52 księży, natomiast po II woj
nie światowej (1945) pozostało zaledwie 29 kapłanów.

W czasie wojny Kościół znalazł się w bardzo trudnej 
sytuacji; Seminarium zaprzestało działalności. Koś
c ió ł poniósł ogromne straty osobowe i materialne, 
należało więc przystąpić do obudowy życia kościel
nego.

Seminarium Kościoła Polskokatolickiego wznowiło 
swą działalność w 1947 roku, a w lutym 1952 zostało 
przeniesione do Warszawy, przy ul. Szwoleżerów 4. 
Jednak wkrótce Seminarium zaprzestało swej działal
ności. Dopiero w 1954 roku powstały dobre warunki 
do kształcenia teologicznego, gdy rozpoczęła działal
ność Chrześcijańskja Akademia Teologiczna w Warszawie 
z Sekcją Starokatolicką. Klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego są jednocześnie studentami ChAT. Studia 
w Akademii trwają pięć lat (10 semestrów), a absol
wenci otrzymują tytu ł magistra teologii).

W 1995 roku przyjęto „Ustawę o stosunku Państwa 
do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, która reguluje sytuację prawną Wyższego 
Seminarium Duchownego” . Art. 12.2 ustawy stanowi: 
„Wyższe Seminarium Duchownego Kościoła Polsko
katolickiego w Warszawie jest wyższą szkołą teolo
giczną uprawnioną do nadawania absolwentom tytułu 
zawodowego licencjata teologii starokatolickiej. Tytuł 
ten jest równoważny z tytułem zawodowym licencjata 
nadawanym przez państwowe szkoły wyższe” .

W dniu 27 czerwca 1995 roku odbył się Synod Ogól
nopolski Kościoła Polskokatolickiego, który uchwa
lił Prawo Wewnętrzne Kościoła Polskokatolickie
go w RP. W § 33 czytamy: „Kościół kształci kandy
datów na duchownych w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej i w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Warszawie” .

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest pań
stwową, ekumeniczną wyższą szkołą teologiczną. 
Studia teologiczne w ChAT oparte są o sytem zbloko
wanych zajęć dydaktycznych z poszczególnych 
przedmiotów, prowadzonych jednocześnie dla stu
dentów kilku lat studiów, w tym także dla studentów 
Wyższych Seminariów Duchownych. Zajęcia te (wy
kłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, prak
tyki) odbywają się w siedzibie Uczelni lub w Wyż
szym Seminarium Duchownym w Warszawie. Zajęcia 
dydaktyczne oraz prace naukowo-badawcze prowa
dzone są w Sekcji Starokatolickiej, a także przez 
katedry i jednostki dydaktyczne o charakterze inter- 
sekcyjnym.

W dniu 25 kwietnia 2002 roku Senat ChAT ponownie 
wybrał bpa prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego na 
rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie. Bp W iktor Wysoczański jest profesorem, kie
rownikiem Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej; w latach 1987-1990 oraz 1996
-2002 pełnił funkcje prorektora ChAT, a w latach 
1990-1996 był rektorem ChAT. W roku 1999 Uniwersy
tet w Bernie przyznał Księdzu Biskupowi najwyższe aka
demickie wyróżnienie — doktorat honoris causa.



Z życia naszego Kościoła

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003
W niedzielę, 13 października 2002 r. została odpra

wiona Msza św. w katedrze polskokatolickiej 
pw. Świętego Ducha w intencji nowego roku aka
dem ickiego w Chrześcijańskiej Akadem ii Teolo
gicznej. Hom ilię wygłosił bp prof. dr hab. W ik
tor Wysoczański — Rektor Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie.

„Droga młodzieży,

cieszę, że dziś — podczas tej uroczystej Mszy św., od
prawianej na początku nowego roku akademickiego — mo
gę, jak co roku, zwrócić się do Was, do alumnów Wyższe
go Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickie- 
go, do studentek i studentów Sekcji Starokatolickiej 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, do całej mło
dzieży naszego Kościoła. Witam także Waszych nauczy
cieli.

Z ogromną radością obserwuję, jak nasza młodzież 
kroczy drogą nauki, jak wzrasta, dzięki sile nauki i wiary. 
Tylko na tej drodze macie szansę przeżyć wspaniałą 
przygodę intelektualną. Praca umysłowa pozwala 
rozwijać — dany przez Boga — rozum, który z natury 
swej nastawiony jest na poszukiwanie i poznawanie 
Prawdy. Pamiętajmy, prawda jest wielkim dobrem. A je
go pełnia może się urzeczywistnić tylko wtedy, gdy 
otwieramy się na świat, na człowieka, gdy otwiera
my się na Słowo wiecznej Prawdy, która stała się czło
wiekiem w Chrystusie. Dziś, gdy świat stawia przed 
nami coraz większe wymagania cywilizacyjne i tech
niczne, a jednocześnie odsuwa coraz dalej zasady 
etyczne, świat wartości chrześcijańskich, cieszy 
Wasza wiara, wiara młodzieńcza, ale świadoma i doj
rzała. Takiej wiary potrzebujecie, takiej wiary potrze
buje Kościół. Patrzymy na Was z nadzieją i ogromną 
wdzięcznością dla Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 
Widzimy, jak po latach trudnych, Bóg nas wspiera. 
Módlmy się, aby Jezus Chrystus — Nauczyciel Do
bry — wskazał nam właściwą drogę rozwoju intelektual
nego i duchowego, aby nauczył nas odpowiedzi na 
pytania o sens ludzkiego życia. Od tego zależy nasza 
przyszłość, od tego zależy przyszłość naszego Koś
cioła.

Drodzy Seminarzyści,

w sposób szczególny zwracam się do Was. Wstąpi
liście na trudną drogę, która wymaga długiego i kon
sekwentnego dojrzewania duchowego i intelektual
nego. Musicie podjąć to wyzwanie, jeśli chcecie w przy
szłości sprostać wymaganiom kapłaństwa. Przede 
wszystkim musicie głęboko wierzyć w Jezusa Chry
stusa, który był, jest i będzie kamieniem węgielnym 
dziejów człowieka. I z Niego — pomimo różnych konf
liktów, sprzeciwów i negacji — wyłaniać się będzie 
i rozrastać budowla nieprzemijająca. On, Jezus Chry
stus, jest jedynym kamieniem węgielnym, na którym 
„wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani 
jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłań

stwo, dla składania duchowych ofiar, przyjem
nych Bogu przez Jezusa Chrystusa (...)” (1 P 2, 5).

Z całym Kościołem Polskokatolickim, dziękuję Bo
gu za to, że nasza młodzież stara się przeżywać 
swoje życie w komunii z Chrystusem, w otwarciu na 
drugiego człowieka. Taką drogę wskazał nam Bóg, 
który powołał Kościół jako wspólnotę Ludu Bożego. 
Pogłębiajcie tę prawdę w czasie swych studiów. Wier
nie służcie swojemu Kościołowi. Bądźcie drogą, na 
której Bóg przychodzi do Was, do Waszych parafii, do 
Waszych rodzin.

Modlitwa, kontemplacja, studiowanie Pisma Świę
tego i teologii, a przede wszystkim częsty udział 
w Eucharystii, niech buduje Waszą duchowość, niech 
buduje Waszą wiarę i nadzieję. To Jezus Chrystus 
wybrał nas, abyśmy przynosili owoce. To On powie
rzył nam misję kapłanów Nowego Testamentu; jest to 
misja Chrystusa, jedynego Pośrednika i Uświęciciela. 
On uczynił nas sługami Słowa Bożego dla głoszenia 
Ewangelii. Powinniśmy wszystkie swe siły poświęcić 
dla duchowego wzrostu Ciała Chrystusa, chociaż 
różne posługi zostały nam powierzone. Każdy ma 
swoją cząstkę, która jest źródłem jego radości.

Dla biskupa podstawową sprawą Kościoła jest 
sprawa powołań kapłańskich; jest to sprawa, która 
szczególnie leży mi na sercu. Wciąż myślę o tym i daję 
temu wyraz przy różnych okazjach. Jestem przeko
nany, że pomimo kryzysu duchowego w ramach 
współczesnej cywilizacji, Duch Święty działa w du
szach. To daje nam nadzieję, że Kościół będzie miał 
powołania kapłańskie, jeśli będzie wierny Chrystu
sowi. Bo powołanie to wewnętrzne wezwanie łaski. 
Jezus Chrystus wzywa wszystkich chrześcijan do 
świętości, do naśladowania Go, do życia według 
Ewangelii. Jednak dla dobra Kościoła, dla służby 
Ludowi, wzywa On niektórych do kapłaństwa sakramen
talnego. Każde takie powołanie jest darem dla te
go, kto jest wezwany, a także dla całej wspólnoty 
Kościoła.

Drodzy Seminarzyści,
wielkie czeka Was zadanie i wielkie są potrzeby. Nie 

jesteście wprawdzie liczni, jednak wysiłki podejmo
wane w ostatnim czasie zaczynają przynosić w ido
czne rezultaty. To, co Bóg wlał w Wasze serca poprzez 
swe powołanie, przynosi owoce. Dawajcie świa
dectwo waszej wiary; dawajcie świadectwo powołań 
kapłańskich wśród młodzieży. Życzę Wam z całego 
serca, abyście umieli przekazać nadzieję, która jest 
w Was, bądźcie apostołami powołań kapłańskich.

Kiedy modlimy się ó powołania, to prosimy nie tylko
o ten niezwykły dar Ducha Świętego, ale także o wszyst
ko, co jest konieczne do rozwoju tej łaski. Przede 
wszystkim potrzebna jest cierpliwość i wytrwała 
praca. Potrzebne jest seminarium duchowne z właś-

cd. na str. 9



Z pokorą w kapłańską drogę

Posłannictw o, które  o trzym a ł 
Jezus od Ojca, wymagało w spół
pracowników . W ybrał w ięc Dwu
nastu i posłał ich, aby całemu 
światu oznajm ić, że przyb liży ło  się 
Królestwo Boże. To dzieło rozpo
częte przez Pana Jezusa, kiedy był 
wśród nas, kiedy nauczał, uzdra
wiał, uwaln ia ł od złych duchów, 
jest kontynuow ane do dzisiaj właś- 
przez Jego w spó łpracow ników , 
w Jego Kościele, z Jego Boską 
pomocą. „Idźcie tedy i czyńcie 
uczniam i wszystkie narody, chrz
cząc je w im ię O jca i Syna, i Ducha 
Świętego. Ucząc je przestrzegać 
wszystkiego, co wam przekazałem. 
A o to Ja jestem z wami po wszyst
kie dni, aż do skończenia św iata” 
(Mt 28, 19-20).

Tej obecności Chrystusa, Je
go opieki, przez całe w ieki do
świadczał i doświadcza nadal Ko
ściół.

Zesłanie Ducha Świętego, który 
napełnił mocą i św iatłem  Aposto
łów , aby byli zdoln i rozpocząć 
m isję Kościoła i w ype łn ić  to pole
cenie Zbawiciela, jest tego po
tw ierdzeniem . Jezus Chrystus także

i dzisiaj potrzebuje w swoim Koś
ciele gorliw ych  w spó łpracow ni
ków: Biskupów, kapłanów, d iako
nów — Apostołów , tj. posłanych, 
którzy mają być podobni do Tego, 
k tó ry ich posyła. I to 
nie ty lko  swoim we-

O d p o w ia d a ją c  na p o trz e 
by w spólnoty Kościoła, w dniu  
3 listopada 2002 r. w kate 
drze w arszaw skiej pw. Św. D u 
cha, podczas uroczystej 
M szy św. Ksiądz Biskup prof. 
d r hab . W ik to r W y s o c zań -  
ski —  Zw ierzchn ik  Kościoła  
i O rdynariusz D iecezji W ar
szawskiej w  asyście d u ch o 
wieństwa: ks. inf. m gr. R y
szarda D ąbrow skiego — kan
clerza Kurii, ks. dziek. 
H enryka D ąbrow skiego — pro
boszcza Parafii oraz ks. 
mgr. M ariana  M adziara  — w y
chow aw cy kleryków  — udzie
lił św ięceń kapłańskich d ia 
konow i M arc in o w i D ę b s k ie 
mu.

wnętrznym  myślę- Ks. Biskup Wiktor Wysoczański — Zwierchnik Kościoła
„ :QrY, „ ,Q udziela święceń kapłańskich diak. Marcinowi Dębskiemum e m , d ic  ruw riiuz.
i swoimi zewnętrzny
mi postawami.

W świecie, w któ
rym żyjemy, jest dzi
siaj w ielu ludzi za
gub ionych, błądzą
cych, łaknących Bo
żej prawdy i spra
wiedliwości. Nasz Ko
śc ió ł Polskokato lic- 
ki, k tóry ma ustrój 
o charakterze syno- 
d a ln o -h ie ra rc h ic z -  
nym, realizuje swo
ją misję nauczycie l
ską, pasterską i zbaw
czą przez tró js top 
niowy urząd kościel
ny: diakona, kapła
na i biskupa. Posłu
ga tego urzędu zaw
sze jest skierowana

Z życia Kościoła

„Pójdźcie za Mną...”
To wezwanie jako pierwsi od Pana Jezusa usłyszeli: Szymon zwa

ny Piotrem i jego brat Andrzej. Spotkali się z Jezusem, kiedy zarzucali sieci, 
byli bowiem rybakami. „A oni natychmiast porzucili sieci i poszli 
za Nim” (Mt 4, 20).

do w s p ó ln o ty . To  w s p ó ln o 
ta jest zawsze podstawą i jego ce
lem. To w łaśnie we wspólnocie  Ko
ścioła wzrastają konkretne osoby, 
które usłyszawszy głos C hrystu
sa: „Pójdź za Mną” , odpow iada
ją nań i poprzez przygotow anie  za
równo intelektualne, jak i ducho 
we, p rzygotow ują  się, aby podjąć 
trud sprawowania tego urzędu, w y
trwania w nim i sprostania zada
niom, jakie stawia przed pow ołany
mi.

Pierwsza ofiara Mszy św. wspólnie z Ks. Biskupem i Współkoncelebransami

Księże Marcinie, pragnę życzyć 
Ci na tę posługę wszelkich łask 
Bożych, opieki Matki Najświęt
szej — Patronki Waszej Parafii. 
Życzę Ci życzliwości Twoich Pa-

Dzisiaj ks. M arcin jest kapła
nem Chrystusa i możemy z radoś
cią zawołać: Ciesz się Matko, 
Kościele, bo przybył Ci nowy 
sługa, k tóry został posłany do 
pracy w parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Kotło- 
wie.

*

Ksiądz neoprezbiter Marcin Dębski 
urodził się 24 listopada 1977 r. w Kra
kowie, w rodzinie Józefa i Zofii z domu 
Urbańskiej. Kiedy miał 7 lat, zmarł 
ojciec. Wychowywany przez mamę w du
chu poszanowania dobra i głębokiej 
wiary w Boga, w piętnastym roku ży
cia włączył się przez posługę mini
strancką i lektorską w życie duchowe 
Parafii Polskokatolickiej pw. Wnie
bowstąpienia Pańskiego w Krakowie. 
Proboszcz parafii, ks. inf. Cze
sław Siepetowski, zauważywszy głę
boką duchowość młodego człowieka, 
starał się go wspierać, czego efek
tem było wstąpienie, po ukończeniu 
szkoły średniej, do Wyższego Semi
narium Duchownego i podjęcie stu
diów w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Od po
czątku studiów Marcin Dębski był bar
dzo odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym 
klerykiem, kochającym modlitwę i Ołtarz 
Pański.

*

Po zakończeniu L itu rg ii Sakra
mentu Kapłaństwa nowo wyświę-

cd. ze str. 7

ciwym programem kształcenia teologicznego. Potrzeb
ny jest właściwy klimat duchowy, który tworzą 
rodzina, parafia i duszpasterz. Nie będą rodziły się 
powołania tam, gdzie tego wszystkiego brakuje, gdzie 
nie przygotowuje się dusz młodych ludzi na przyjście 
Pana.

Przy tej okazji pragnę podziękować i wyrazić uzna
nie dla pracy duszpasterskiej biskupów i kapłanów 
Kościoła Polskokatolickiego. Wiele im zawdzięczamy, 
wiele zawdzięcza im Kościół. Oni dają świadectwo 
pasterskiej gorliwości i wytrwałości, pracują dla dobra 
diecezji i parafii. Jestem głęboko przekonany, że 
nasze wspólne działanie, nasza wiara w Jezusa Chry
stusa, przyczyniają się do wzrostu Kościoła, w któ
rym żyje powierzony naszej trosce Lud Boży. Pamię

tajmy, że to właśnie duchowni winni tworzyć klimat 
wiary i oddania Kościołowi, tak potrzebny, aby m ło
dzi ludzie mogli usłyszeć wezwanie Pana żniwa, któ
ry „wypraw ił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 
38).

Katedra, w której jesteśmy, poświęcona jest Du
chowi Świętemu; prośmy więc w naszych modlitwach 
Ducha Świętego, aby wlał w nasze serca mocną wia
rę, aby obdarzył Kościół Polskokatolicki powoła
niami, aby udzielił duszpasterzom darów mądrości 
i roztropności w pracy z młodzieżą, aby rosły po
wołania do służby Bogu, do służby dla zbawienia 
człowieka.

Proszę Ducha Świętego o łaskę i mądrość dla Was 
i całej młodzieży Kościoła Polskokatolickiego. Po
wierzam Was Najświętszej Maryi Pannie. Niech 
Ona ma Was w swojej opiece i strzeże dróg Waszych. 
Amen” .

eony kapłan stanął przy 
O łtarzu Pańskim, aby wraz 
ze swoim  Biskupem, kon- 
celebransami, sprawować Naj
św iętszą Ofiarę. Udzie la ł 
Kom unii św. i p rym icy jne
go b łogosław ieństwa, a na
stępnie podziękował Księ
dzu Biskupow i Zw ierzchn i
kowi, zapewniając, że zło
żone przyrzeczenie w ier
ności i posłuszeństwa w y
pełni najlepie j, jak potra 
fi. Dziękował duchownym  
za okazaną pomoc, a w ier
nym — za m odlitwy, nato
m iast braciom — klery
kom — za w spólny sem inaryj
ny czas wzrostu do kapłaństwa. 
D ziękował swojej Matce za m i
łość, za okazywane serce, a Bra
tu i jego Rodzinie — za życzli
wość. Całej zaś krakowskiej Pa
ra fii — za w spa rc ie  d u c h o 
we.

Komunia św. wiernych

rafian, a Parafianom — Twojej 
miłości na wzór Chrystusa, bo to 
ich Kościół w Jego imieniu Ci 
powierza.

Zapewniając o modlitwie

Ks. Henryk Dąbrowski



Z  polskich tradycji

Przemijanie twarzy
Dawniej, przed wiekami, kiedy 

nie znano jeszcze fotografii, ma
lowano portrety. W muzeach po
dziwiać możemy portrety królów, 
książąt, dam dworu, księżniczek, 
itp Zachwycamy się pięknymi 
twarzami kobiet dawnych epok, 
spoglądających na nas oczami 
tak prawdziwymi, że zdawałoby 
się — żywymi. Zazwyczaj mala
rze dodawali urody swym mode

lom, portrety nie były więc zbyt 
realistyczne. Malowano wówczas na 
zamówienie i każdy portretowany 
chciał wyglądać jak najkorzystniej.

Później pojawiła się fotografia. 
Był to swego czasu niesamowi
ty kunszt techniki. Mistrzów tej 
techniki posądzano nawet o cza
ry! Twarze portretowanych były 
juz bardziej realistyczne, zgodne 
z pierwowzorem. Oglądając sta
re zdjęcia często zastanawiamy 
się. że dzięki wynalezieniu fo 
tografii możemy patrzeć na oso
bę. której już dawno nie ma 
wśród nas. Widzimy twarz, któ
ra nie istnieje, która przeminę
ła. Przyglądamy się dawnym stro
jom, biżuterii, fryzurom...

Dzisiaj znamy więcej sposobów, 
aby utrwalić i zachować dla po
tomnych obraz żyjącego obecnie 
człowieka. Są to kasety VHS, 
płyty DVD, komputerowy zapis 
fotografii. Dawniej nie było jesz
cze tak rozwiniętej techniki.

Elegancka tekturka ze złoconym 
brzegiem, obwiedziona delikatną

ramką przenosi nas w przesz
łość — w XIX wiek, początek 
wieku XX. Fotografia — zatrzy
mana przeszłość. Na odwrocie 
często jeszcze możemy odczy
tać: „W dowód prawdziwego
przywiązania” , „Ofiaruję swą po
dobiznę” itp.

Oglądając stare fotografie z prze
łomu XIX i XX wieku i jeszcze 
sprzed II wojny światowej, zwra

camy uwagę na to, że fotogra
fia portretowa umożliwia prze
śledzenie kolejnych etapów jej 
rozwoju technicznego, upodobań 
odbiorców, zmienności mody. Ten 
osobny dokument — jakim jest 
niewątpliwie fotografia — jest bo
gatym źródłem wiedzy o minionym 
świecie — świecie, który prze
cież ukształtował i nasz wiek.

To właśnie warstwy średnie do
minowały w życiu społeczno-eko
nomicznym przełomu XIX i XX wie
ku, na nich opierali się poli
tycy, kształtując wprawdzie rze
czywistość, ale mimo wszystko 
tak, aby przystawała do ocze
kiwań i mentalności średnio za
możnego mieszczaństwa.

Fotografowano w ujęciach ca- 
łopostaciowych, stojących i sie
dzących pojedynczych modeli, bądź 
grupowo, portrety „do pasa”
i w popiersiu. Tło niekiedy 
zamglone rozpływało się, two
rząc owal, innym razem tłem 
była malowana plansza z pej
zażem romantycznym lub mięk

ka, pięknie układająca się aksa
mitna kotara, eleganckie meble 
(stół, fotel, krzesło) i — najczęś
ciej — kwiaty. Pozujący ubrani 
byli reprezentacyjnie. Królowały 
sztywne kołnierzyki, panie — w fal
bankach, krynolinach, koronkach, 
marszczeniach. Z biżuterii — na 
plan pierwszy wysuwały się brosz
ki, łańcuszki i kolczyki.

W trzeciej ćwierci XIX wieku 
czarne suknie o szerokich kryno
linach i skromna biżuteria — to 
element żałoby narodowej, a brak 
ozdób — to nie tylko wynik skrom
nej pozycji ekonomicznej, ale ma
nifestacja narodowych przekonań.

Z prawdziwym upodobaniem 
bierzemy do ręki te sztywne,

eleganckie tekturki, często za
opatrzone w rysunki pięknych 
kwiatów i gałązek. To estetycz-



ny wymiar zdjęcia portretowe
go. Motywy zdobnicze, niekie
dy złocenia, wyobrażenia meda
li, którymi uhonorowani byli fo 
tograficy na licznych konkursach, 
adresy i notki, daty. Wszystko 
to nadaje rzeczy użytkowej wy
miar ponadmaterialny i każe ten 
określony detal rzeczywistości od
nieść właśnie do sfery ducha, sfe
ry emocjonalnej.

Fotografowano się rodzinnie, gru
powo. Z fotografii emanuje so
lidna trwałość małżonków — dum
nych ojców i matek, otoczonych 
latoroślami (w oczach dzieci do
strzec można szacunek i posłuszeń
stwo), a wokół nich — aura silne
go, głębokiego związku emocjonal
nego. Takie były dawniej polskie 
rodziny, taki był stary, dobry, 
polski dom.

4 k  t mm> hr * * * t »  * / « < • > • •

. . .  U Płk ? /  + w ttr

Noworoczna Przepowiednia
Wiem, że Ci smutno i serce Cię boli,
Nostalgia gryzie jak  robak uparcie.
Jesteś jak żeglarz z rozbitego statku,
Któremu w ichry żagle poszarpały.
I choć wzywałeś pom ocy do ostatku,
To okręt Twój strzaskał się jednak o skały.

Stoisz bezradny za tą wielką wodą,
Wołasz w rozpaczy: „K tóż m i rękę poda?”
Nad brzegiem morza samotny zostałeś.
W burzliwej fa li nadzieje przepadły...
Rozdarte piersi w icher chłosta zimnem.
Kto Cię wyzwoli z okrutnej tęsknoty?
Kto w swoim sercu miejsca Ci użyczy,
Gdy godność Twoja tak bólem zgnębiona?

O, nie rozpaczaj! Podnieś czoło dumnie,
Jeszcze się wiele w Twoim życiu zmieni.
Do Boga westchnij: „Boże, wejrzyj ku m nie!”.
Jeszcze dla Ciebie wyjrzy zza chm ur słońce,
Jeszcze zaświeci w Twoim życiu Gwiazda.
Będziesz prom ienny jak zorze wschodzące,
Jak Orzeł zbłąkany, co w rócił do Gniazda.

Ks. Tadeusz Kraus:
Snu g łębok iego  widzenie



17 stycznia 1945 r. -  Warszawa wolna!
Był taki czas, kiedy ludziom zabrakło łez... Patrzyli na Warszawę, 

która właściwie nie była już miastem, ale jednym , wielkim  stosem  
gruzów. Spalone miasto, wszędzie ruiny i popioły. A jednak... W tych 
ruinach budziło się życie! W arszawiacy wracali tutaj z różnych stron, 
z wygnania, poniewierki, zapom inając o tragedii głodu, nędzy 
i poniżenia, aby zamieszkać choćby w ruinach, ale w Warszawie.

POWRÓT
Dwie matki i dwóch małych 

chłopców weszło do zburzonego 
przez wroga rodzinnego miasta. 
W tobołkach powiązanych sznura
mi nieśli na plecach cały swój 
dobytek. Na smyczy prowadzili 
psa.

W krajach, które omijają wojny, 
tacy ludzie zwą się nędzarzami, 
a jeśli spotka ich ktoś przy swoim 
obejściu, nad którym unosi się dym 
z komina, częstuje strawą i daje 
odpocząć pod własnym dachem.

Właśnie: POD DACHEM. Ludzie 
ze spokojnych stron świata żałują 
tych, którzy nie mają własnego 
dachu nad głową. Lecz ci dwaj

chłopcy i te dwie matki myśleli
o własnym dachu— inaczej. Bowiem 
wszystkie niemal dachy ich ro
dzinnego miasta, stolicy ich kraju, 
zm iótł wojenny wiatr, spalił wo
jenny ogień. Ich rodzinna klęska 
była jednąz miliona ludzkich klęsk, 
ato, żeżyli, żeszli cali i zdrowi ku 
spalonej Warszawie, było tak wiel
kim darem losu, że nie żałowali 
siebie. Przeżyli też zbyt wiele, by 
płakać czy też mówić o ostatnich 
miesiącach bitew, trwogi i odet- 
chnienia. Mówili więc do siebie 
zupełnie zwyczajnie, jakby wracali 
z wycieczki.

— Trzymaj psa! — nawoływałje- 
den chłopiec drugiego.

— Marysiu — mówiła matka 
jednego chłopca do drugiej. — 
Popraw włosy. Spadły ci na oczy.

I Marysia odgarniała wąską dło
nią włosy znad ciemnomodrych 
oczu. Uśmiechała się przy tym do 
drugiej matki. Były to siostry.

Chłopcy wyciągali sobie z rąk 
smycz.

— Daj mi psa! — mówił star
szy. — Tu są wertepy. On cię 
wciągnię. Wpadniesz!

— Nie wpadnę — nasrożył się 
młodszy. — Nie wpadnę! — upierał 
się.

— Zostaw go — powiedziała do 
starszego jego matka. — Nie 
wpadnie.

Bowiem zawziętemu chłopacz
kowi można było zaufać, że nie 
rzuca słów na wiatr.

Lecz istotnie wertepy były. Miej
scami — niemal przepaście. Więc 
przyspieszali kroku, aby przed 
zmierzchem zdążyć tam, gdzie 
kiedyś mieszkali, gdzie, jak mówiła 
starsza siostra, którajuż w mieście 
była: „Można było żyć” .

Niebo ciemniało powoli. Jego 
wielkie połacie widać było w wyr
wach poszarpanych domów, poro
zdzieranych ścian. Tam gdzie

runęły domy, okalające piękne 
miejskie place — niebo zdawało 
się zalewać niskie pagórki gru
zów, jak ciemna woda, od której 
bił chłód.

— Zjadłbym co... — powiedział 
starszy chłopiec.

— Tamtrochędalej... — gdziesą 
drewniane budki...

Ale „trochę dalej” — wydawało 
się bardzo daleko. Szło się i szło nie 
mijając nic, a właściwie mijając 
wciąż to samo: ruiny, gruz i usypi
ska. Ale wreszcie zobaczyli skle
cone z desek budki.

— To tu jadłam zupę i kiełbasę! 
Czekajcie! Zaraz sobie podjemy! — 
ucieszyła się matka starszego 
chłopca.

Nie było to jednak to samo 
miejsce, ani ta sama budka. 
Wszystko się myliło w zburzonym 
mieście, a zwaliska zdawały się 
sunąć przed oczami, nawet gdy się 
je, znużone, przymykało. Tak czy 
owak zatrzymali się przed skleco
nym z desek domkiem.

Bił z niego ciepły, smaczny 
zapach.

Z szerokiego okna pod daszkiem 
czyjeś mocne ręce wydawały tale
rze z zupą.

— Proszę cztery — powiedziała 
młodsza siostra swoim wesołym 
głosem.

Nagle z otworu budki wysunęła 
się okrągła twarz o rumianych 
lśniących policzkach.

— Olaboga! Toście wróciły! Mo
je panie kochane! Z chłopcami! 
Moje kochane!

I oto trzasnęły drzwi drewnianej 
budki. Pies skakał, ściskały się 
wszystkie trzy.

— Pani Budziszewska! Pani Bu- 
dziszewska! — powtarzały sio
stry. — I już urządziła pani sobie 
sklepik! Jak to dobrze, pani Budzi
szewska! Jak to dobrze, że pani 
jest!

— Jestem — odrzekła pani 
Budziszewska i przeciągnęła czer
woną ręką po policzkach. — 
Jestem. Tyle ognia, tyle bomb, tyle 
strzałów, a Budziszewska jest. 
I znowu coś sprzedaje. I pomyśleć:



gotuję tę kartoflankę wedle prze
pisu nieboszczki mamy! Aż mi cza
sem dziwnie, że akurat ten przepis 
na kartoflankę w mojej głowie oca
lał! Nic nigdy nie wiadomo! Co ma 
zginąć, co ma ocaleć...

— Właśnie... — szepnęła matka 
starszego chłopca znad talerza 
kartoflanki.

— A wiecie, moje panie — pani 
Budziszewska wsparła się o swoją 
budkę — że kawałek waszego 
mieszkania ocalał? Może dlatego, 
że parter. Bo to, co wyżej, to cał
kiem zniosło. No i kawałek dołu po 
prawdzie też.

— Wiemy — powiedziały sio
stry. — I właśnie tam idzie
my.

— Ja tam byłam przed paroma 
dniami — dodała starsza. — 
Zabezpieczyłam. Zamknęłam.

— Hm... — pani Budziszewska 
ściągnęła brew. — Tak. Ale tam 
ktoś już JEST.

— Jak to: jest? — zaniepokoiły 
się siostry. — Kto jest? Odkąd 
jest?

— Od dwóch dni — odpowie
działa pani Budziszewska. — Jakaś 
kobiecina. Nawet taka wcale... 
wcale... Podobno pań krewna.

— Krewna? Jaka krewna?
— A bo ja wiem? — wzruszyła 

ramionami pani Budziszewska. — 
Jak tam przyjdziecie, to same

zobaczycie. I myślę, że pospieszyć 
się trzeba. Jaksięściemni, to tam go
rzej, bo i schody przecież urwało.

— Tak, pójdziemyjuż...— obie 
siostry były niespokojne. — Dzię
kujemy pani za wiadomość. A ile 
winniśmy za tę zupę?

— To potem! Potem!
— Jak to: potem! Co znowu?
Pani Budziszewska roześmiała

się i pociągnęła starszego chłopca 
za ucho, jak to czyn iła jeszcze, gdy 
miała prawdziwy sklep na praw
dziwej ulicy.

— Et, dajcie spokój! Najadły się 
chłopaki, to i dobrze.

I wyciągnąwszy coś zza siebie 
z budki, podała to młodszemu.

— Masz, Antoś! Gnaty dla Ga- 
lanta!

Chłopaczek rozwinął z papieru 
kości. Pies Galant doskakiwał 
poszczekując. Chłopiec rozłożył 
przed nim kości z rodowitej war
szawskiej kartoflanki.

Siostry kręciły się niespokojnie.
— Doprawdy, pani Budziszew

ska... bo przecież sama pani mówi, 
że pora iść... No więc — ile?

Pani Budziszewska spoważniała.
— Ja na to czasem więcej 

wezmę, Boże odpuść, niż trzeba, 
żeby czasem móc stracić. Czasem 
stracić i kupcowi miło.

— O! — szepnęła starsza siostra
i wpatrzyła się w panią Budziszew-

ską Galantłamałz chrzęstem kości 
w zębach.

Pani Budziszewska szerokim 
ruchem zatoczyła krąg ręką.

— Ot, jak tu jest! Jak to na świe
cie bywa. L iczył— nie liczył... gro
madził — nie gromadził... Idźcie 
już, moje panie! Idźcie z Bogiem! 
Zobaczymy się jeszcze. Ja tu 
handluję...

Poszli więc. Szybko, w milcze
niu, zaniepokojeni wszyscy czwo
ro.

W zapadającej ciemności sro- 
żyły się zdarte mury.

Lecz na placu Zamkowym przy
stanęli, jakby nagle zdali sobie 
sprawę z czegoś, co mijali nie
bacznie, spiesząc do miejsca, które 
zwali swoim domem. Gruz, który 
pozostał po Zamku, zwaliska do
mów nie przesłaniały widoku na 
spokojnie płynącą rzekę. Połyski
wała w półmroku. Radosne kształty 
domów staromiejskich, wieże ka
tedralne, kolumna — znikły. Su
rowe, mroczne, zawalone kamie
niami, gruzem i pyłem — spływało 
ku Wiśle warszawskie wzgórze. 
Wiał chłodny wiatr od rzeki.

— Chodźmy — odezwała się 
schrypłym głosem młodsza sio
stra.

— Chodźmy...
Postąpili parę kroków i znów 

przystanęli, jakby wrośli w ziemię. 
U ich stóp, wypuściwszy miecz
i krzyż z urwanych dłoni, leżał na 
bruku spiżowy król.

Wiatr uderzył mocniej, pył wzbił 
się, zakłębił koło głowy tego, któ
rego zwano z Bożej Łaski Królem 
Polski, Wielkim Księciem Litew
skim, Ruskim, Pruskim, Mazo
wieckim, Żmudzkim, Inflanckim
— Szwedów, Gotów i Wandalów 
Dziedzicznym Władcą.

Młodszy chłopiec powiedział 
szeptem:

— Król...
— Chodźmy— powiedziała znów 

jego matka i odwróciła twarz. Lecz 
jej siostra widziała, jak po jej 
śniadym policzku spłynęła łza. 
Potykając się na wykrotach poszli 
w stronę rodzinnego domu.

Fragment powieści 
Hanny Januszewskiej:

R ękopis Pani Fabu lick ie j
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i niestrawność
Styczeń obfituje w wiele spotkań to- 

warzystkich, przyjęć rodzinnych z oka
zji rozpoczynającego się nowego ro
ku, skupiających przy stole zarówno 
rodzinę, jak zaproszonych gości. A na 
stole pojawiają się różnego rodzaju 
„smakowitości” . Niestety, tradycyjne 
dania są ciężkostrawne i kaloryczne. 
Przykładem może być smażony karp 
czy też pierogi. A to przecież takie 
dobre!

Gastrolodzy radzą, by po zbyt obfi
tym posiłku napić się mocnej herbaty 
lub mięty, ale bez cukru! Na niestraw
ność pomaga też naparz kminku albo 
dziurawca. Jeśli pojawia się zgaga — 
skuteczny jest gotowany, niesolony 
ryż. Najlepiej zrobi zjedzenie trzech, 
czterech małych porcji (10-15 dag) 
w ciągu dnia.

Jeśli idzie o kalorie, to wiedzmy, 
że...
— śledź w oleju (100g) — 341 kcal;
— karp w galarecie (150g) — 243 kcal;
— sałatka jarzynowa (1 OOg) — 204 kcal;
— sałatka śledziowa (1 OOg) — 205 kcal;
— makowiec (50g) — 174 kcal.

Te wspaniałe 
orzechy i inne 
bakalie

Warto jeść rodzynki, bo zawierają 
dużo potatu i żelaza, są bogatym źród
łem witamin A, B i C. Uwaga: 100g to 
250 kcal.

Migdały też są bogatym źródłem 
składników mineralnych, takich jak: 
potas, żelazo, wapń, fosfor czy mag
nez. Stąd ich dobroczynny wpływ na 
włosy, paznokcie, cerę. Chronią przed 
miażdżycą. Ich wartość energetyczna 
jest większa od rodzynek: 100g to 
ok. 600 kcal.

W skład orzechów laskowych i wło
skich wchodzą m.in. nienasycone 
kwasy tłuszczowe, białko, węglowo
dany, dużo witaminy E, P, PP i niewie
le składników mineralnych. Obniżają 
ryzyko choroby wieńcowej i mają zba
wienny wpływ na pamięć. 10 dag orze
chów to ok. 650 kcal (mniej więcej ty
le, co tabliczka czekolady). Należy 
więc jeść je z umiarem (2-3 sztuki 
dziennie). Nie należy rezygnować z je
dzenia orzechów włoskich, ponieważ 
mają one dobroczynny wpływ na nasz 
organizm. Polecane są np. młodzieży 
zdającej ważne egzaminy, ponie

waż „rozjaśniają umysł” i poprawiają 
pamięć.

Pistacje powinni jeść przede wszyst
kim wegetarianie, gdyż są one dobrym 
źródłem białka, nienasyconych kwa
sów tłuszczowych, fosforu, więc 
m.in. wzmacniają dziąsła. Kalorycz- 
ność — 550 kcal.

Nieco mniej kalorii, bo 300 kcal na 
10 dag, mają daktyle. Sporo w nich 
cukrów, potasu, wapnia, żelaza. Dzia
łają wykrztuśnie.

Suszone śliwki powi nn iśmy kon iecz- 
nie wprowadzić do naszej diety. Są 
smaczne, poprawiają perystaltykę je
lit, mają dużo potasu, wapnia, boru, 
a także beta-karoten. Porcja 10 dag 
zawiera 250 kcal.

Poprawiają 
smak potraw

Przyprawy — odpowiednio dosto
sowane do potraw, w odpowiednich 
proporcjach — nie tylko poprawiają 
smak, ale także dobroczynnie wpły
wają na nasz organizm.

Cynamon — przynosi ulgę w przy
padku wzdęć i biegunki.

Gałka muszkatołowa — również 
pomaga przy wzdęciach, biegunce
i nudnościach.

Goździki — w formie olejku zmniej
szają ból zębów.

Anyż — przydatny przy wzdęciach.
Imbir — w niewielkich ilościach 

może zapobiec mdłościom, przyśpie
sza trawienie, zmniejsza dolegliwości 
wywołane przejedzeniem.

Kolendra — pomaga w procesach 
trawienia i zapobiega biegunkom.

Chrońmy oczy 
przed
niekorzystym
działaniem
komputera

Długotrwała praca przed kompu
terem (czy nad książkami) może 
przyczynić się do znacznego osła
bienia wzroku! — alarmują leka
rze.

Bywa niejednokrotnie i tak, że ukry
te wady wzroku ujawniają się właśnie 
podczas intensywnej pracy przy kom
puterze. Aby pomóc naszym oczom, 
należy w trakcie pracy przy kompute
rze zawsze włączać w pokoju światło,

najlepiej umieszczone za ekranem. 
Głęboka ciemność zmusza bowiem 
oczy do przestawiania sią z jasnego 
ekranu na ciemne tło, a to bardzo je 
męczy. Optymalna odległość oczu od 
monitora komputera wynosi od 40 do 
50 cm. Na monitorze należy zainstalo
wać filtr  pochłaniający część fal 
elektromagnetycznych, które męczą 
wzrok. Można również zaopatrzyć się 
w specjalne okulary z powłokami 
antyrefleksyjnymi. Ochronna powło
ka odbija od szkieł promieniowanie 
komputera, a kontrastowość ekranu 
jest łagodniejsza.

Należy — co jakiś czas — chociaż 
na kilka minut dać odpocząć oczom. 
Dobrze jest rozluźnić mięśnie akomo- 
dacyjne oczu, popatrzeć na zmianę 
w dal i na coś, co znajduje się blisko 
nas, „pokreślić” gałkami ocznymi ko
ła oraz wykonać automasaż karku.

Nasza
cera
nie lubi zimy

Zim ato dla naszej cery niekorzyst
na pora roku. Szczególnie narażo
na na działanie wiatru i mrozu jest 
delikatna skóra twarzy. I tak, gdy 
temperatura spada poniżej zera, 
przed wyjściem na dwór trzeba ko
niecznie ochronić twarz, smaru
jąc ją zimowym kremem półtłustym 
lub tłustym. Preparat nie może 
zawierać wody, ponieważ może ona 
spowodować odmrożenia. W skład 
zimowego kremu powinna wcho
dzić gliceryna, wtedy taki krem 
pokrywa twarz filtrem chronią
cym przed wiatrem i mrozem. Nie
które z takich preparatów wzmac
niają dodatkowo naczynka krwio
nośne, które na skutek raptow
nej zmiany temperatury mają skłon
ność do pękania. W sprzedaży 
dostępne są preparaty zawiera
jące specjalne filtry  chroniące 
przed mrozem, wiatrem i nadmier
nym wysuszeniem, które powodu
je bardzo suche powietrze w do
mu (ogrzewanie mieszkań). Po przyj
ściu do domu koniecznie należy 
twarz nawilżyć — zwłaszcza na 
noc.

Kosmetyczki radzą, by zimą stoso
wać podkłady kosmetyczne, ponie
waż pokrywają one twarz dodatkową 
warstwą ochronną, a w ich skład 
wchodzą też substancje nawilżające
i regenerujące. Należy jest stoso
wać po uprzednim wklepaniu w skó
rę odpowiedniego „zimowego” kre
mu.


