


Szybko upływa życie 
-  bądźmy pożyteczni

„T o  powiedziałem wam, abyście we Mnie pokój mieli. 
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, J a  zwy
ciężyłem świat”  J 16, 33).

Nasza okładka
Pośród zieleni, po pagórkach 
dróżka pełna wyboi i kolein 
prowadzi przez wieś 
w żyzne pola.

Na poboczu wierzby, 
topole smutne 
jak wieśniacza dola, 
jak słotne jesienne dni 
spragnione pogody — słońca.

Po drodze mija łąki, doliny,
Na krzyżówce, pod kapliczką, 
skręca pod lasek z leszczyny,
Biegnie przez piasek i jary, 
pomiędzy białymi brzozami.

Przez mostek do wioski skręci, 
zna w chatach niedostatki i łzy. 
Potem skręca na cmentarne wzgórze, 
zarosłe kwiatami pomniki, mogiły.

Pomiędzy krzyżami cisza.
Nocami duchy przodków gwarzą 
za bramą — modrzewie 
z sosnami radzą, 
że każdy tu przyjść musi.

To tylko kwestia... czasu 
i jak przodków — przeznaczenie. 
Ten sam los.

Polna Droga na nas czeka.
Nie znamy czasu — kiedy 
z praojcami się spotkamy...

Ks. Tadeusz W. Kraus: 
Polna Droga

W ostatnich dziesięcioleciach 
ogromnie szybko rozwija się nauka, 
następuje w ielki postęp techn i
czny. U ludzi zaobserwować można 
rosnące zainteresowanie higienicz- 
nym i dietetycznym  stylem życia. 
Wskutek poznawania praw przyrody 
i wielu odkryć w zakresie medycy
ny  — maleje śmiertelność wśród lu
dzi, coraz dłużej żyjemy. Jednakże, 
choćby nauka rozwijała się nie wiem 
jak wspaniale, n ie  uda  s ię  jej życia 
ziemskiego uwiecznić. Człowiek mu
si umrzeć. Prędzej czy później na
dejdzie dzień, który będzie dla każ- 
dego z nas dniem ostatnim ziemskie
go życia.

Wszystkim wierzącym przypomi
nają się tu słowa Pana Jezusa: 
M aluczko! Już n ied ługo !”  oraz 
św. Pawła: „Postanowiono ludziom  
raz um rzeć!” .

Czy ta prawda ma człow ieka 
napełniać melancholią i pesymiz
mem? Nie. Wierzymy bowiem, że po 
krótkim  życiu ziemskim czeka nas 
życie wieczne. Bo dusza ludzka jest 
nieśmiertelna, a i ciało nasze zmart
wychwstanie w Dzień Ostateczny. 
Co nam tedy wypada czynić? 
Musimy życie brać poważnie, dostoj- 
nie, ale nie ponuro — przeciwnie: 
radośnie, starając się być użytecz
nymi.

Przecież na każdym kroku widzimy, 
jak giną i przemijają ludzkie sprawy, 
kończą się grzeszne przyjemności, 
przemijają majątki. Człowiek za bar
dzo da ł się przywiązać do dóbr tego 
świata — do ziemi, do domów, do 
samochodów, itp. Szybko upływa 
życie. Czas ucieka! Czyż wobec tego, 
pozostawiając na uboczu pesymizm 
i odrzucając od siebie rozpacz 
i melancholię, nie pow inniśm y tak 
rozwijać naszego życia, aby je ubo
gacić sprawami i osiągnięciam i 
nieprzem ijającym i?

Każdy człowiek może być wielki. 
Może zdobyć niebo, ale może być 
też nieśm iertelny w dziejach ludz
kich. W jaki sposób?

Jest w  teologii katolickiej, wśród 
wielu innych prac, traktat pt.” „O  za- 
słudze” . Uczy on, że każdy nasz 
czyn, każda myśl, każda praca może 
mieć wobec Boga wartość zasługu
jącą, o ile jest spełniana w łasce 
uświęcającej, z m iłości ku Panu 
Bogu i z in tencją pełnienia Jego 
świętej woli. Jeżeli sum iennie wy
pełniamy swoje obow iązki —  z mi
łości ku Panu Bogu — będąc rów
nocześnie bez grzechu — po krót
szym lub dłuższym życiu, nasza 
dusza przejdzie do nieba. Istotną 
sprawą w naszym życiu jest więc cał
kowite zwrócenie się do Boga.

Mówisz pacierz — mów go uwa
żnie, zatapiaj się w Bogu. Uczestni
czysz we Mszy św. — łącz się świa- 
dom ie z modlitwami. Masz dzieci— 
troszcz się o nie szczerze i zabiegaj 
koło ich rzetelnego wykształcenia 
i wychowania. Pracujesz —  pracuj 
rzetelnie, tak aby twoja praca służyła 
bliźnim. Gotujesz obiad — czyń to 
z myślą o polepszeniu zdrowia naj
bliższych. W ten sposób budujesz 
pomnik nieprzemijający, który nosi 
nazwy: cnotliwość, uczciwość, su
m ienność, pracow itość. I choćby 
tej cnoty nawet nie zauważył i inni 
ludzie, Bóg ją w idzi i nagrodzi cię 
w niebie.

Widzisz potrzebującego, wspo
móż go. Udzielaj siebie innym. Niech 
dobro, które w tob ie  jest, rozcho
dzi się w okó ł i niech rodzi dobro 
u b liźn ich. K im kolw iek jesteś, 
rozw ijaj tak swoje życie, abyś na 
swoim  koncie m iał jak najwięcej 
spraw nieprzem ijających. Wtedy, 
przy końcu swoich dni, będziesz 
ze spokojem oczek iw a ł spotkania 
z Bogiem.

Uwaga — Czytelnicy!
Następny numer „Rodziny” (nr 8, sierpień br.) poświęcony będzie w całości Ogólnopolskiemu 
Synodowi Kościoła Polskokatolickiego.



Z życia naszych parafii

Pierwsza Komunia Ś w. w Kotłowie
W dniu 18 maja 2003 r. w ko- 

tłowskiej parafii po lskokato lic- 
kiej pw. Najświętszej Maryi Pan
ny odbyła się uroczystość Pierw
szej Kom unii Świętej. Pierwszą 
Komunię Św. przyjęło 23 dzie
ci. Poprzedziły ją trzy lata 
katechizacji w kilku pobliskich 
szkołach. Dzieci spotyka ły się 
na nabożeństwach i na próbach 
w kościele, pod opieką księży, 
pań katechetek i pana organ i
sty.

W piękny majowy dzień dzieci 
zebrały się przed probostwem już
o godz. 9.30. Pogoda dopisała — 
w okó ł kw itły drzewa i św ieciło 
słonko.

Poświęcenia dewocjonalii do
konał ks. mgr Antoni Strzelczyk, 
który też procesjonaln ie w pro
w adził dzieci — z księżmi — do 
kościoła.

W św iątyni dzieci przystępu
jące do Pierwszej Kom unii Św., 
a także ich rodzice, dziadkowie, 
goście oraz wszyscy parafianie 
zostali uroczyście powitani. Na
stąpiło poświęcenie szat litu r
gicznych.

Mszę św. odpraw ił ks. Zdzi
sław Jankowski wraz z kapłana
mi: ks mgr. Antonim  Strzelczy
kiem i ks. Marcinem Dębskim.

Dzieci przygotowały piękne 
pieśni, które zaśpiewały pod
czas Mszy św. Przeprosiły swoich 
rodziców, poprosiły  o błogosła
wieństwo, podziękowały za trud 
wychowania.

W im ieniu księży, ks. Zdzisław 
Jankowski skierował słowa po
dziękowania wszystkim , którzy 
w łączyli się do przygotowania 
tej podniosłej uroczystości, a tak
że rodzicom  dzieci, którzy z ło

żyli ofiarę na zakup dwóch or
natów, alb i komży.

Pod koniec uroczystości dzie
ci o trzym ały pam iątkowe obraz
ki oraz oczekiwane prezenty.

Po Mszy św. wszystkie dzieci, 
które przyjęły Pierwszą Komunię 
Świętą — wraz z księżmi i panem 
organistą — zgrom adziły się do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Następnie udano się na grób 
śp. Ks. Biskupa Zygm unta Kora
lewskiego, gdzie — pod prze
w odnictw em  ks. mgr. Anton iego 
Strzelczyka —  wspólnie odm ówio
no m odlitwę za duszę śp. Zm ar
łego Biskupa.

Ta piękna uroczystość na d łu 
go pozostanie w pamięci dzieci, 
a fo togra fie  przybliżą urok i na
stró j białego dnia Pierwszej 
Kom unii Św.

Ks. Zdzisław Jankowski



Z życia naszych parafii

Rekolekcje Wielkopostne w parafii 
pw. Narodzenia N.M.P. w Kotlowie

Mimo że to już nadeszły mie
siące letnie, powróćmy jesz
cze do uroczystości kościelnych 
związanych z okresem Wielkiego 
Postu i Zmartwychwstania Pań
skiego.

W dniach 2 ,3 ,4  kwietnia 2003 r. 
odbyły się rekolekcje wielko
postne dla dzieci i młodzieży 
w Parafii Polskokatolickiej pw. Na
rodzenia N.M.P. w Kotłowie — 
gm. Mikstat k. Ostrowa Wlkp.

Rekolekcje zorganizowane zo
stały przez m iejscowych duszpa
sterzy: ks. Anton iego Strzel
czyka, ks. Zdzisława Jankow 
skiego oraz ks. Marcina Dęb
skiego. W łączyły się również 
bardzo aktywnie do zorganizo
wania rekolekcji 2 katechet

ki: Aurelia Pauś i Anita Se- 
tecka.

W ygłoszono nauki: o znacze
niu 10 Przykazań Bożych w życ iu  
człowieka, Drodze Krzyżowej —

przygotowującej dzieci i m ło
dzież do Sakramentu Poku
ty  i Pojednania oraz o zna
czeniu Sakramentu Euchary
stii. W każdym dniu rekolek-

Rezurekcja w parafii pw. M.B. Królowej 
Apostołów w Częstochowie

Kulm inacją Triduum Paschalne
go była Rezurekcja. Tradycyjn ie 
Msza św. rezurekcyjna jest od
prawiana o godzinie 6 rano. 
Z obiektyw nych powodów (pro
blem kom unikacji) uroczystość 
ta zgromadziła kilkadziesiąt 
osób. Procesja z niesionym 
Zm artwychwstałym  Chrystusem 
w Monstrancji, trzykroć, ze 
śpiewem „W esoły nam dziś dzień 
nastał” obeszła świątynię.

Pięknie udekorowany grób 
Chrystusa, tonący w kw ia
tach, został pusty, bo Pan 
Zm artwychwstał prawdziw ie, jak 
zapowiedział. A lleluja.

A później Suma o godzin ie 11. 
Świątynia w ypełn iła  się w ierny-



cyjnym odprawiona była Msza św., 
oraz przeprowadzono indyw i
dualną spowiedź.

Zakończenie rekolekcji nastąpi
ło  w dniu 4 kwietnia br. o godz. 17. 
Odpraw iono uroczystą Mszę św., 
podczas której udzielono Kom u
nii św.

W rekolekcjach, drodze krzyżo
wej oraz wspólnych m odlitwach 
wzięło udział 210 dzieci i m ło
dzież nie ty lko  z Kotłowa, ale 
również z okolicznych m iejscowo
ści: ze Strzyżewa, B iskup ic  Zaba- 
rycznych, Sieroszewic, M ikstatu, 
a nawet z m iejscowości znacznie 
oddalonych od Kotłowa, np. z Os
trowa Wlkp. Dzieci i m łodzież 
z oddalonych m iejscowości do
wożono do Kotłowa autobusami. 
Z pomocą przyszły tu Gmina oraz 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sie- 
roszewicach (za co m iejscowi 
duszpasterze serdecznie dzięku
ją). Wdzięczność i podziękowa
nie za zorganizowanie rekolek
cji oraz w spółdziałan ie w za
pewnieniu frekwencji na rekolek
cjach okazali rodzice dzieci i m ło
dzieży, a także parafianie.

Ks. Antoni Strzelczyk

mi. W iele osób stało na ze
wnątrz. Parking parafialny był za
pełniony. Radosne pieśni W ielka
nocne, grane przez Pana O rgani
stę, śpiewano z w ie lkim  entuzjaz
mem i wiarą, że — tak jak Chrystus 
Zmartwychwstał —  wszyscy wierzą
cy w Niego zmartwychwstaną.

W czasie Eucharystycznej O fia
ry do Stołu Pańskiego przystą
p iło oko ło 180 osób. A po s ło
wach „Idźcie w Pokoju, w Poko
ju Chrystusa. A lle lu ja ” , ks. prob. 
W itold Iwanowski udzie lił Sa
kramentu Chrztu św. jednemu 
chłopcu i trzem dziewczynkom.

Woda, która podczas uroczy
stej L iturg ii W ielkosobotniej zo
stała poświęcona, stała się mate
rią Sakramentu Chrztu św. i po 
raz pierwszy zmyła zmazy pier
worodnej w iny czwórki nowych 
wyznawców naszego Kościoła.

Szczęść Boże Ochrzczonym, Ich 
Rodzicom i Rodzicom Chrzest
nym.

Ks. Witold

BÓG OJCIEC 
-DUCH

Dziękujemy Bogu Ojcu za dzie
ło stworzenia, Synowi — za dzieło 
odkupienia, a Duchowi Święte
mu — za łaskę uświęcenia. Jedne
mu i Jedynemu Bogu, ale w Trzech 
Osobach oddajemy wraz z całym 
Kościołem cześć i chwałę, gło
sząc: „Błogosławiona niech będzie 
Święta Trójca i nierozdzielna Jed
ność. Uwielbiamy Ją, gdyż okazało 
się nad nami miłosierdzie Jego”.

Cała nasza chrześcijańska uwa
ga skupia się na tym fundamencie 
wiary chrześcijańskiej, która za
myka się w krótkim stwierdzeniu: 
Bóg jest jeden, ale w Trzech Oso
bach. Ta prawda wiary jest dla 
człowieka niezrozumiała. Stajemy 
wobec największej tajemnicy wia
ry świętej. Tajemnicę tę objawił 
sam Bóg za pośrednictwem swego 
Jednorodzonego Syna. I choć 
rozum ludzki tej tajemnicy nie 
zgłębi, ze względu na swoje gra
nice, to jednak cały Kościół 
powtarza dziś i zawsze za św. Pa
włem: „O głębokości bogactw, 
mądrości i umiejętności Boga!”.

To, co dla rozumu ludzkiego jest 
tak bardzo niezrozumiałe, stało się 
podstawą wiary chrześcijańskiej. 
Prawda ta jest nam często przy
pominana. Prawdę tę wyznajemy 
zawsze, kiedy czynimy znak krzy
ża świętego i mówimy: „W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” . 
Prawdę tę wyznajemy wówczas, 
gdy modlimy się słowami: „Chwała 
Ojcu i Synowi i Duchowi Święte
mu” . Prawdę tę nakazał głosić 
Kościołowi sam Jezus Chrystus. 
A nakazał jako Ten, który ma 
władzę w niebie, siedząc po 
prawicy Ojca, i który ma władzę 
na ziemi. Nakazał jako Ten, 
który jest Bogiem, a stał się 
człowiekiem dla naszego zbawie
nia.

Swoje objawienie skierował kie
dyś Bóg do wszystkich. Zostało 
ono odrzucone przez różne ludy. 
Wówczas to Bóg wybiera jeden na
ród, który to objawienie Boże ma 
pielęgnować. Ale ten naród odrzu
ca samego Jezusa Chrystusa. Jed
nakże za światłem Ewangelii pójdą 
inne narody i głosić będą chwałę 
Trójjedynego Boga.

-  SYN BOŻY 
ŚWIĘTY
Św. Paweł daje w swych Listach 

szczególne świadectwo o wierze 
pierwszych chrześcijan w Trójcę 
Świętą. Świadectwo to znajdziemy 
później w różnego rodzaju dokso- 
iogiach na cześć Trójcy Świętej. 
Tę wiarę głosili Ojcowie Kościoła 
i Sobory Powszechne. A  św. Teofil, 
który pierwszy z Ojców Kościoła 
użył terminu Trójca (trias), pisał: 
„Trzy owe dni, które były przed 
światłami, są obrazem Trójcy: Bo
ga, Jego Słowa i Jego Mądrości” . 
Wierzymy dziś tak samo i w to sa
mo — wierzymy w Ojca, Syna i Du
cha Świętego. Oznacza to coś wię
cej niż uznawanie za prawdę, że 
istnieje Bóg w trzech Osobach. 
Oznacza to, że każdy chrześcijanin 
żyje dla Ojca, Syna i Ducha Świę
tego. Każdy chrześcijanin żyje dla 
Boga Ojca — stworzyciela świa
ta, żyje dla Jezusa Chrystusa, 
Syna Jednorodzonego — który ca
ły  świat odkupił męką i śmiercią 
na krzyżu; żyje i dla Ducha Świę
tego — sprawcę i dawcę wszelkie
go uświęcenia. Nauka Kościoła
o  Trójcy Świętej jest jedynie 
podawaniem tego, co o wewnętrz
nym życiu Bożym zostało objawio
ne po to, aby każdy człowiek mógł 
w tym Bożym życiu uczestni
czyć.

Prawda wiary o Trójcy Świętej 
jest istotną dla objawienia Boże
go, objawienia Nowego Testamen
tu. My tę prawdę wyznajemy, wie
rzymy i głosimy miłość Ojca, 
stwórcy świata. Wierzymy i g ło
simy Ducha Świętego, który nas 
uświęca, który dla całego Kościo
ła jest Mocą, Mądrością i Pocie
szycielem, który uzdalnia każde
go z nas do zbawczego działa
nia, który wprowadza nas w ży
cie Boże, udzielając nam god
ności dzieci Bożych i wolnoś
ci synów Bożych. Wierzymy i wy
znajemy „m iłość Ojca i Łaskę 
Syna, Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa oraz moc i dar uświę
cania Ducha Świętego” .

Z całym Kościołem oddajemy 
Trójjedynemu Bogu chwałę, cześć
i uwielbienie, wołając: „Wszystkie 
narody wysławiajcie Pana: Boga 
Ojca, Boga Syna i Boga Ducha 
Świętego” .



Refleksje po uroczystości 
Bożego Ciała

Złocista monstrancja niesiona przez kapłana rzuca diamentowe blaski 
na zgromadzony lud. Dziewczynki w białych sukniach sypią przed nią 
kwiaty. Ślicznie ubrane ołtarze budzą w sercach radość i uwielbienie Bo- 
ga. Boże Ciało — święto niezwykle dostojne, piękne, w bogatej oprawie. 
Czym jest właściwie dla chrześcijanina święto Bożego Ciała?

Zadanie zgromadzonego Ludu Bożego nie może ograniczać się tylko 
do wdzięczności za zbawienie i do korzystania z Ofiary Chrystusa. Chry
stus po to ustanowił swoją Ofiarę, aby wierzący mogli do Niego przyłą
czyć się, współdziałać z Nim i współofiarować się Ojcu. W ten sposób 
uczą się wraz z Chrystusem oddawać się Ojcu i wyrażają gotowość wy
pełniania Jego woli w całym swoim życiu.

„To jest Ciało moje, to jest Krew 
moja” . Kapłan dokonujący przeisto
czenia chleba i wina w Ciało i Krew 
Pana Jezusa, uobecnia Go w spo
sób szczególny, jakby występuje 
w Osobie Jezusa. Także wszyscy 
wierni składają nie tylko przez ręce 
kapłana, ale wraz z nim, Ofiarę 
eucharystyczną.

„Ofiarą czystą i świętą” jest sam 
Jezus Chrystus w swej tajemnicy 
paschalnej. To On został nam dany 
przez Ojca dla naszego zbawienia, 
byśmy mogli Go znowu ku chwale 
Ojca złożyć jako naszą ofiarę. 
Z racji jednak naszego zjednocze
nia z Chrystusem, musimy jedno
cześnie składać w ofierze samych 
siebie. Chrześcijanie przez Eucha
rystię nie tylko jednoczą się 
z Chrystusem w Jego kapłaństwie, 
ale spożywają Ciało i Krew Chrystu
sa, jako zadatek zmartwychwsta
nia. Tak zapowiedział Chrystus: 
„Kto spożywa moje Ciało i pije

Krew moją ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym” 
(J 6, 54). Tak więc życie wieczne 
i zmartwychwstanie już zapocząt
kowuje się w człowieku przez przy
jęcie ofiarowanego i uwielbianego 
Ciała Syna Bożego.

Eucharystia nie jest tylko Komu
nią św., przyjmowaną indywidual
nie, dla umocnienia życia religij
nego, ale jest prawdziwie wspólno
tą, wspólną ucztą, miłości i zjedno
czenia. Chrystus brał w czasie 
Ostatniej Wieczerzy chleb, łamał 
i mówiąc, że to Jego ciało, dawał 
wszystkim: Jedzcie z tego wszy
scy. Komunię świętą przyjmuje się 
w czasie Ofiary eucharystycznej, 
tzn. Mszy św., jako wspólny po
karm jednoczący. Odmawia się 
przedtem modlitwę Pańską, Ojcze 
nasz, która jest modlitwą brater
ską i zawiera m.in. prośbę o daro
wanie nam naszych win, „jako i my 
odpuszczamy naszym winowaj

com” . Jedność i miłość między 
uczniami Chrystusa ma być skut
kiem Eucharystii. Chrystus daje 
swe Ciało pod postacią chleba, by 
tworzyć i jednoczyć swe Ciało Mi
styczne.

Uroczystości Bożego Ciała mają 
w naszym kraju szczególną opra
wę. Wierni składają Eucharystycz
nemu Panu hołd uwielbienia i wdzięcz
ności nie tylko poprzez udział w pro
cesjach, śpiew pieśni, ale przede 
wszystkim poprzez przystąpienie do 
spowiedzi i Komunii św.

Uczestnicząc w procesji Bożego 
Ciała, starajmy się przeżyć tajem
nicę Paschy, z uwagą słuchajmy 
Słowa Bożego i módlmy się: „Pro
simy Cię, Panie, dozwól nam god
nie uczestniczyć w tym misterium, 
ilekroć bowiem sprawujemy pamiąt
kę Ofiary Chrystusa, spełnia się 
dzieło naszego zbawienia” .

Franciszek Karpiński (1740-1825)

Na Procesję Bożego Ciała
Z ró b c ie  M u  m iejsce, P a n  id z ie  z  n ieba ,  

P o d  p rz y m io ta m i u k ry ty  ch leb a !
Z a g ro d y  nasze w id z ie ć  w ych od zi,
I  j a k  się dzieciom  J e g o  p o w o d z i.
O to cz  G o  w  koło rzeszo  w yb ra n a ,
P r z e d  tw oim  B o g iem  z g in a j ko lan a .
P ieśń  ch w a ły  J e g o  śp iew a j z  weselem ,
O n  tw oim  O jcem , O n  p rz y ja c ie le m .
N ie  d osyć było  to d la  cz łow iek a ,
Ż e  na  o łta rz u  co d z ień  go cz ek a ;
S a m  lu du  swego o d w ied z a  ściany,
B o  n a w y k ł b a w ić  m ię d z y  z iem ia n y .

U ście ła jcie M u  k w ia ta m i drogi,
K tó r ę d y  P a ń sk ie  iść będą nogi.
O k rz y k n ijc ie  to n a  w szystk ie  stro n y:
„  W  p o śró d  nas id z ie  B ó g  b ło g o sła w io n y” .

S t r a ż  p r z y  nim  c z y n ią  a n ie li m o ż n i... 
N ie  p rz y stęp u jc ie  b lisko bezbożni.

O byście k ie d y ś  i  w y  p o z n a li,
Ja k ie g o ś m y  to P a n a  d o sta li!
O n  w in y  nasze d a ro w a ć  lubi,
J e g o  się w sparciem  ten n a ró d  chlubi.

W  sercu i  w  p o lu  d a je  nam  d a ry .
S e r c  ty lk o  n aszych  ż ą d a  o fia ry .

N ies iem y  C i  je ,  B o ż e , n ies iem y!
D a w a j nam  ła sk i, serca da jem y.
I  te j z a m ia n y  m ięd z y  stronam i,
N ieb o  i  z iem ia  będą św iadkam i.



22 lipca — św. Marii Magdaleny

Kim była M aria Magdalena?
Maria Magdalena — postać utrwa

lona w malarstwie religijnym, 
wyobrażana również w rzeźbie. 
Często możemy oglądać na obra
zach pokutującą pustelnicę, nie
wiastę pełną wdzięku, która wzgar
dziła grzesznym życiem. Czy tak 
było rzeczywiście?

Św. Łukasz w swej Ewangelii (7, 
36-50) istotnie wspomina o pewnej 
grzesznicy w domu jednego z fary
zeuszy, która namaściła Jezusa. 
Ale nie było tu wzmianki o imieniu 
owej niewiasty. Również św. Jan 
(8, 1-11) pisze o jawnogrzesznicy, 
ale i on nie wymienia jej imienia. 
Dlaczego więc skojarzono osobę 
Marii Magdaleny z osobą grzesz
nicy lub jawnogrzesznicy? Otóż 
sprawa ta sięga lat 590-604 (czasy 
papieża Grzegorza Wielkiego), kie
dy to w taki właśnie sposób zin
terpretowano teksty biblijne.

Badania biblijne prowadzone 
w wieku XX wykazały, że imię Mag
dalena nie było używane w zna
czeniu pejoratywnym, jako okreś
lenie źle prowadzącej się kobiety. 
Imię to wywodzi się od miejsco
wości — wioski Magdala, położo
nej na zachodnim brzegu jeziora 
Genezaret. Była to zatem Maria, 
która pochodziła z Magdali, czyli 
jedna spośród kilku niewiast gali
lejskich, które towarzyszyły Panu 
Jezusowi i wspierały swymi majęt
nościami Jego działalność publi
czną (Łk 8,1-3; Mr 15, 40 n). Ewan
gelia św. Łukasza stwierdza: cho
dziło za Jezusem „kilka niewiast, 
które On uleczył ze złych duchów 
i od chorób, (oraz) Maria zwana 
Magdaleną, z której wyszło sied
miu demonów” (Łk 8, 3). Wypo
wiedź nie podaje bliższych okoli
czności uwolnienia Marii z Magdali 
od wpływu demonów. Niewiele 
wiemy o życiu Marii Magdaleny.

Ewangelie przekazują nam, że 
Maria Magdalena towarzyszyła Je
zusowi aż do Jego śmierci na 
krzyżu. „Były tam również niewia
sty, które przypatrywały się z da
leka, wśród nich także Maria 
Magdalena...” (mr 15, 40). Asysto
wała przy pogrzebie Jezusa (Mr 16, 
47). Zamierzała też namaścić ciało 
Jezusa po szabacie (Mr 16, 1). 
Zaszczycona wreszcie została wiz
ją Zmartwychwałego Pana: „Gdy 
powstał z martwych wczesnym

rankiem w pierwszy dzień tygod
nia, ukazał się najpierw Marii Mag
dalenie, z której wyrzucił siedmiu 
demonów” (Mr 16, 9).

Maria Magdalena została uwol
niona przez Jezusa Chrystusa od 
opętania, ale nie można twierdzić, 
że publicznie grzeszyła, gdyż nie 
wynika to z Pisma Św. Musiała też 
przez dłuższy czas aktywnie uczest

niczyć w życiu religijnym, skoro 
doznała zaszczytu widzenia Zmar
twychwstałego — i to jako pier
wsza. Maria Magdalena może być 
dla nas wzorem, gdy idzie o od
nowę życia wewnętrznego, wzo
rem wiary, przekonania, że w Je
zusie objawiona została praw
da, którą należy stosować w ży
ciu.



papieskich; wywołało to protest wewnątrz Kościoła Rzymskokatolickiego 

i pojawił się ruch teologicznego protestu, przywiązany do wiary niepo

dz ie lneg o  Kościoła pierwszego tysiąclecia.

Początkowo uczestnicy tego ruchu 
uważali, że należy trwać jedynie przy 
organizacyjnej formie wewnętrznego 
oporu kościelnego, jednak pod wpły
wem narastającego konfliktu (eks
komuniki) pojaw iła się myśl o powo
łaniu niezależnej diecezji starokato
lickiej. Zaczęto powoływać własne 
organizacje kościelne, z biskupami 
posiadającymi sukcesję apostolską 
od Kościoła Utrechtu. Powstało osiem 
samodzielnych —  stanowiących wspól
notę Kościołów starokatolickich Unii 
Utrechckiej, powołaną 24 września 
1889 roku —  biskupich, narodowych 
Kościołów: Kościół Starokatolicki 
w Holandii (1723), Kościół Starokato
licki w Niemczech (1873), Kościół 
Chrześcijańskokatolicki w Szwajca
rii (1875), Kościół Starokatolicki 
w Austrii (1877), Kościół Starokato
licki w Republice Czeskiej (1918), 
Polski Narodowy Kościół Katolicki 
w Ameryce (1898), Kościół Polskoka- 
to licki w RP (1922), Chorwacki Koś
ciół Narodowo-Katolicki (1923).

Nie wszystkie te Kościoły wywodzą 
się z opozycji do I Soboru Watykań
skiego. Kościół Utrechtu jest history
cznym Kościołem katolickim Utrech
tu, który swego pierwszego biskupa, 
w osobie św. Willibrorda, otrzymał już 
w 695 roku. Kościół ten podejmował 
wielkie wysiłki, by wbrew Rzymowi 
wytrwać przy swych dawnych upraw
nieniach autonomicznych, a głównie 
przy prawie do wyboru biskupa przez 
kapitułę utrechcką. Doprowadziło to 
do poważnego konfliktu i stało się 
powodem definitywnego zerwania 
z Rzymem w 1725 r. Zarówno od Koś
cioła Utrechckiego, jak i od Kościo

łów starokatolickich w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii i Republice Cze
skiej, które powstały w wyniku bez
pośredniego oporu przeciwko I Sobo
rowi Watykańskiemu, historycznie 
różni się trzecia grupa Kościołów sta
rokatolickich, obejmująca Polski Na
rodowy Kościół Katolicki w USA i Ka
nadzie, Kościół Polskokatolicki w Pol
sce i Kościół starokatolicki w Jugo
sławii. Wspólną cechą tych Kościołów 
jest to, że powstały one dopiero w kil
kadziesiąt lat po I Soborze Watykań
skim na skutek ruchów narodowo- 
-kościelnych.

Kościoły starokatolickie ukonsty
tuowały się w samodzielne Kościoły 
lokalne, zorganizowane wokół swego 
biskupa, tworzące jedność i wspól
notę z innymi Kościołami lokalnymi, 
w których rozpoznają i uznają swą 
własną istotę. Wszystkie Kościoły sta
rokatolickie kształtowały się pod 
wpływem dyscypliny i nauki starego 
Kościoła. Wyznają one jedną wiarę, 
głoszą jedną naukę i udzielają tych 
samych sakramentów; ich jedność 
wyrażana jest na zewnątrz poprzez 
jedność biskupich Kościołów lokal
nych, z synodalną strukturą. Taka 
formuła Kościołów starokatolickich 
została określona w 1873 roku przez 
starokatolickiego prawnika, J.F. von 
Schulte (1827-1914), w Kościele Sta
rokatolickim Niemiec, tworzącego 
synodalny i wspólnotowy porządek; 
taka organizacja odegrała istotną rolę 
w Kościele Starokatolickim Austrii, 
co także — w pewnych aspektach — 
wpłynęło na konstytucję Kościoła 
Chrześcijańskokatolickiego Szwajca
rii. Natomiast oba polskie Kościoły

Jezus Chrystus — Pan Kościoła

starokatolickie (Polski Narodowy 
Kościół Katolicki w USA i Kościół 
Polskokatolicki w Polsce), zacho- 
wały wyraźniej prawa biskupów, niż 
w Szwajcarii, w Niemczech, a przede 
wszystkim w Austrii, gdzie urząd 
biskupa został znacznie zreduko
wany. Wynika to przede wszystkim 
z różnych podstaw tworzenia się 
poszczególnych Kościołów staroka
tolickich: trudne położenie katolików 
w zreformowanej Holandii z jej sto
sunkiem do ruchów religijnych we 
Francji (jansenizm); napięcie między 
liberalizmem a ultramontanizmem 
XIX wieku, szczególnie w Niemczech 
i Szwajcarii; konflikt o kanoniczne 
prawo własności parafialnej, między 
polskimi emigrantami a irlandzko- 
-niemiecką hierarchią w Ameryce.

Przy tak różnym stosunku do auto
rytetu biskupów, istotnym zadaniem 
stało się wyznaczenie kompetencji 
biskupa i narodowych synodów. Naj
ważniejszym organem Kościołów sta
rokatolickich jest — z zastrzeżeniem 
szczególnych praw biskupa — synod, 
obradujący pod kierunkiem biskupa 
wraz z wybranymi duchownymi i przed
stawicielami parafii, któremu w wielu 
przypadkach przysługuje wybór bi
skupa oraz przedstawicieli, którzy

Kościoły starokatolickie
Kościoły starokatolickie wyrastały z narastającego — wśród części katoli-

mskiej do wzmocnienia w ładzy jurysdykcyjnej papieża (ultramontanizm), co

doprowadziło do uchwalenia przez l Sobór Watykański (1870) dogmatów

ków w Niemczech, Szwajcarii i Austrii — sprzeciwu wobec dążeń kurii rzym-



pomagają biskupowi w kierowaniu 
Kościołem. Synod jest źródłem bi
skupiego pełnomocnictwa i odpo
wiedzialności za związki z Międzyna
rodową Konferencją Biskupów Sta
rokatolickich (MKBS). Z czasem 
ukształtowała się jeszcze bardziej 
demokratyczna organizacja Kościo
łów starokatolickich, przede wszyst
kim poprzez większą aktywność teo
logów (także laików) w ruchu kongre
sowym.

W latach 1871-1890 odbyły się 
Kongresy Katolików Niemiec, a na
stępnie Międzynarodowe Kongresy 
Starokatolików; dla organizacji koś
cielnej znaczenie miały szczególnie 
trzy pierwsze zgromadzenia, w latach 
1871-1873, które wyraźnie ujęły 
ruch starokatolicki w ramy organi
zacji kościelnej.

Od samego początku pewien prob
lem stanowił fakt, że parafie staroka
tolickie znajdują się w diasporze; 
utrudnia to np. działalność wyższych 
szkół teologicznych, w których pro
wadzi się badania teologiczne i przy
gotowuje kandydatów do kapłaństwa. 
Kościoły starokatolickie mają ich 
6 (pracuje w nich 20 profesorów). 
W Szwajcarii istnieje od 1874 Chrześ- 
cijańskokatoIcki Wydział Teologiczny 
przy Uniwersytecie w Bernie 
(w 2001 r. Wydział ten został połą
czony z Wydziałem Ewangelickim 
i obecnie nosi nazwę: „Chrześci- 
jańskokatolicki i Ewangelicki Wy
dział Teologiczny” ). W Niemczech 
stud ia  teo log iczne  s ta roka to - 
licy odbywają w Biskupim Semina
rium i w Starokatolickim Seminarium 
Uniwersytetu w Bonn. W Holandii 
jest Seminarium Duchowne w Utrech- 
ckie, które w 1971 roku zostało 
przeniesione z Amersfoort, gdzie 
istniało od 1725 r. W Polsce jest 
Seminarium Duchowne w  Warszawie, 
którego alumni są jednocześnie stu
dentami Sekcji Starokatolickiej Chrze
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
W Republice Czeskiej istnieje Ka
tedra Teologii Starokatolickiej na 
Uniwersytecie Jana Husa w Pradze, 
a w USA — Seminarium Duchow
ne pw. Savonaroli w Scranton. Pa. 
W 1892 r. powołano dla lepszej 
współpracy i rozwoju teologii

s ta roka to lick ie j m iędzynarodo
wy kwartalnik naukowy Revue 
In te rn a tio n a le  de Theo log ie ; 
od 1911 r. kwartalnik ten uka
zuje się pod tytułem Interna
tiona le  K irch lich e  Z e its c h r if t  
(IKZ).

Kościoły starokatolickie formułują 
zasady ekumenicznej strategii, które 
wynikają z Deklaracji Utrechckiej 
Biskupów Kościołów starokatolickich 
z 24 września 1898 r. (teza 7): „Mamy 
nadzieję, że dzięki wysiłkom teologów 
i w oparciu o wiarę niepodzielnego 
Kościoła uda się osiągnąć porozu
mienie w sprawie różnic powstałych 
od czasów rozłamów kościelnych” . 
W wierze niepodzielonego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia zawarte jest 
eklezjalne przesłanie i zadanie — 
skierowane do wszystkich chrześci
jan — jak poprzez powrót do źródeł 
przywrócić jedność Kościoła; to 
zadanie stoi przed starokatolikami 
od ich początku; można o nich powie
dzieć, że byli ekumenistami zanim 
zaczęto mówić o właciwym ruchu 
ekumenicznym (1919 w Edynburgu); 
starokatolicy rozpoczęli rozmowy 
ekumeniczne kilka dziesięcioleci 
wcześniej. Dzieło to rozpoczął Dóllin- 
ger, który kierował pracami bońskich 
ko n fe re n c ji z jednoczen iow ych  
w roku 1874 i 1875, a przygotował 
je poprzez swoje monachijskie wy
kłady „O ponownym zjednoczeniu 
Kościołów chrześcijańskich” . W dniach 
14-16 września 1874 r. odbyła 
się I Konferencja Unijna w Bonn, 
która przyjęła tezy określają
ce podstawy pracy ekumenicznej. 
„Celem zjednoczenia nie jest 
jakaś unia absorbcyjna, czy pełne 
połączenie różnych Kościołów 
w jeden Kościół, lecz przywróce
nie łączności kościelnej, z jed- 
noczesnym utrzymaniem i poszano
waniem tych właściwości poszcze
gólnych Kościołów, które nie na
leżą do istoty w iary” . W następ
nym roku, w dniach 12-16 sierp
nia, obradowała II Konferencja 
Unijna w Bonn, która przyjęła tezy 
określające stosunek starokatolików 
do nauki o Duchu Świętym. W konfe
rencjach tych uczestniczyli staro-

katolicy, prawosławni i anglikanie. 
Bońskie konferencje przygotowały 
drogę, która w końcu doprowadziła 
do ustanowienia w 1931 r. sakra
mentalnej wspólnoty z anglikanami 
(bez pełnej wspólnoty kościelnej); 
interkomunia pomiędzy Kościołami 
starokatolickimi a Anglikańską Wspól
notą Kościelną, nie wymaga od żadnej 
ze stron przyjęcia wszystkich „po
glądów doktrynalnych, pobożności 
sakramentalnej lub praktyki litur
gicznej właściwych dla drugiej, 
lecz zakłada, że każda wierzy, iż 
druga uznaje to wszystko, co na
leży do istoty wiary chrześcijań
skiej” . Dialog Kościołów starokatolic
kich i prawosławnych zakończył 
się uzgodnieniem i przyjęciem 
w latach 1975-1987 wspólnych 
teks tów  te o lo g iczn ych , które 
oddają naukę obu Kościołów. Dia
log z Kościołem rzymskim podję
ły teologiczne grupy dialogowe 
w Holandii, Szwajcarii i Nie
mcy, korzystając z regionalnych 
umów regulujących uwarunkowaną 
i ograniczoną wspólnotę sakra
mentalną, wzajemną pomoc w przy
padkach szczególnej koniecznoś
ci, przy czym nie usunięto dok
trynalnych i dyscyplinarnych róż
nic.

W 1998 roku rozpoczął się także 
w Polsce dialog polskokatolicko- 
-rzymskokatolicki. Niestety, nie ma 
takiego postępu w dialogu z Kościo
łami ewangelickimi; dotąd żaden 
dialog z niekatolickim Kościołem 
nie zakończył się kościelnym poro
zumieniem, ponieważ dla staroka
tolików katolickość tworzy właś
ciwą linię dialogu ekumeniczne
go. Ekumenizm Kościołów staroka
tolickich charakteryzuje: wydzie
lenie z dialogu ekumenicznego te- 
tego, co kościelnie ważne i pod
kreślanie ekumenizmu katolickie- 

i go; sakramentalna wspólnota z Ko
ściołami anglikańskimi i ciągły 
(trwający już ponad 100 lat) trud dą
żenia do pełnej kościelnej jedności 
z prawosławnymi Kościołami Wscho
du; dobre kontakty z Kościołami 
Reformacji, bez dążenia do kościel
nej jedności.



Z polskiej  historii

„Stara Baśń" -  początek Dynastii Piastowskiej
W połowie roku 1875, a więc na jedenaście lat przed śmiercią, Jó

zef Ignacy Kraszewski podjął się zadania bardzo niezwykłego, 
postanowił bowiem napisać dzieje Polski, ujęte w postaci cyklu 
powieści. Pomysł ten zrodził się w czasie rozmów Pisarza z przy
jaciółmi z Paryża i w ciągu kilku miesięcy zaczął się krystalizować.
Wspomniany cykl historyczny zapoczątkowała właśnie „Stara Baśń”.
Już na nowy rok 1876 Kraszewski wpisywał dedykację na karcie 
wstępnej „Starej Baśni” — dzieła rozpoczynającego wspaniałą, 
bardzo żmudną, ale jakże ciekawą pracę Pisarza. Tzw. taśma 
powieściowa, złożona z 29 dzieł w 76 tomach, obejmuje dzieje 
Polski — od podań o wystąpieniu w nich Dynastii Piastowskiej, po 
śmierć króla Augusta III w 1763 r.

„Starą Baśń” Kraszewskiego 
spróbował przenieść na ekran 
reżyser Jerzy Hoffman, mają
cy duże dośw iadczenie w adap
tacjach film ow ych powieści hi
storycznych, takich jak np. ca
ła „T ry log ia ” Henryka S ienkie
wicza. Wprawdzie uroczysta pre
miera „Starej Baśni” zaplano
wana jest dopiero na połowę 
września br., ale już teraz 
w łódzkim  Muzeum K inem ato
grafii można obejrzeć ekspo
zycję poświęconą najnowsze
mu film ow i Jerzego Hoffm a
na. Wystawa nosi nazwę: „S ta 
ra Baśń — kiedy słońce by
ło  bogiem ” , nawiązując w ten 
sposób do popularnej niegdyś

książki Zenona Kosidowskie- 
go.

Z planu film ow ego w B isku
pinie przetransportowano do 
muzeum eksponaty. Znalazła 
się tu m.in. naturalnej w ie l
kości ośm iokątna św iątynia. Mo
żemy zajrzeć do komnat dw or
skich legendarnego księcia gnie
źnieńskiego Popiela. Jest, oczy
wiście, i makieta wieży, w któ
rej książę Popiel spotka ł się 
„sam na sam” z myszami. Mo
żemy być także świadkami po
jedynku dawnych wojów.

Jeśli idzie o samą powieść 
Kraszewskiego, trzeba podkreś
lić, że „Stara Baśń” , należy 
dziś do tych dzie ł literatury

Mysia Wieża nad Gopłem, odbudowana i zniekształcona 
pod zaborem pruskim w XIX wieku

Średniowieczne rekwizyty 
z planu filmowego

polskiej, które form ują  św iado
mość narodową i kulturalną Pola
ków. Jej znaczenie można porów- 
nać z „Panem Tadeuszem” Mickie
wicza i „T ry log ią ” S ienkiew i
cza. W Posłow iu  powieści czy
tamy, że „stała się ona utworem 
sztandarowym i częścią „naro
dowego pamiątek kościoła” , częś
cią tej „p ieśni gm innej, spa
ja jącej w jedno litą  całość sta
re i młode pokolenia narodu” .

Problemem słow iańskiej jed
ności zajm ował się Kraszewski 
od dawna, omalże od począt
ków swej twórczej drogi. Zain
teresowanie owo w ywodziło się 
z tak charakterystycznych dla 
epoki rom antyzm u tendencji do 
poznania Słowiańszczyzny, jej 
dziejów, kultury, a głównie 
zabytków literackich. Wzrost 
niebezpieczeństwa germ ańskie
go — po zwycięstw ie Prus nad 
Francją (w latach 1870-71) — 
ożyw ił w Pisarzu dawne idee. 
Apel do jedności słow iańskiej 
znalazł przychylne echo wśród 
Czechów i Słowian bałkańskich. 
Przyznali się do niego także 
Węgrzy, choć nie należą do 
S łowian. Wyrazem aprobaty dla 
hasła jedności słow iańskiej, zro
zum ianego jako apel n iepodleg
łościowy, były adresy ho łdow n i
cze od organizacji słow iańskich 
w czasie uroczystości jub ileu 
szowych Kraszewskiego, które 
m iały m iejsce w październiku



Bój o zamek w Kruszwicy

1879 r. w Krakowie, była też 
niezwykła popularność dzieł Pi
sarza u Czechów, Słowian po
łudniow ych i u Węgrów.

Kraszewski barwnie przedsta
w ił oko liczności i m otyw y w y
boru Piastuna na nowego, do
brego władcę kraju Polan. Do 
zgodnego wyboru następcy 
Chwostka — Popiela nie dosz
ło  z powodu am bicji rodowych 
zamożnych kmieci i ch lubiących 
się knieziowskim  pochodzeniem 
Leszków. Prymitywne form y prze
jaw iania się tych am bicji nie 
przeszkadzają Autorow i podkreś
lać, że były to spory możnych, 
które m ogły sprowadzić na kraj 
zagładę. D latego należało odw o
łać się aż do sugestii W izu- 
na, który przyn iósł na wiec 
jednom yślną wyrocznię wszyst
kich bóstw słow iańskich, aby 
Polanie wybrali na knezia czło
wieka „pokornego” , „ubog iego” , 
„m ałego” . „U bog i” władca, pro
sty bartnik, okazał się. później 
w ładcą dobrym  i mądrym. Kra
szewski rozbudował umyślnie 
pewne cechy legendy o Piaście, 
podkreślając ludowy charakter 
tego w ładcy, k tóry nawet w ynie
siony na knieziowską godność, 
każe przenieść do swego dworu 
cały sprzęt ze starej chaty, 
„aby pierwsze ubóstwo jego i pro
stota obyczaju zawsze jemu 
i potom stwu przypominała, iż 
ze stanu km iecego w yniesio
nym został” . Syna swego w y
chow yw ał tak „aby obyczaju zie
m iańskiego nie zapom niał i na 
równi z ubogim i mógł życie ma
łym  opędzać, pracy, głodu, znoju 
i zimna się nie lękając” .

Zaakcentowanie ludowego cha
rakteru początków Dynastii Pia
stowskiej nie m iało u Kraszew
skiego cech przypadku czy ka
prysu. Był to wyraz szczerych 
przekonań Kraszewskiego o de
cydującej dla przyszłości Pol
ski roli ludowych elementów. Tak 
w ięc „Stara Baśń nie była w y
łącznie wyrazem głębokie j eru
dycji Pisarza i znajom ości po
czątków Państwa Polskiego, w y
razem autorskiej w iedzy o pre
historii i archeologii s łow iań
skiej. Nie była to również ty lko

„baśń” , czyli u tw ór wyobraź
ni autorskiej, choćby nawet 
oparty o zapisy i podania 
legendowe. A u to r bowiem 
um ieścił tu w postaci za
lążkowej założenia ideowo- 
-tem atyczne całości w ie lk ie 
go zamierzenia twórczego.

Wraz z całym  cyklem  tkw i
ła „Stara Baśń” bardzo s il
nie w świecie myśli i dzia
ła lności ideowej Kraszew
skiego, pełniła konkretną 
służbę narodową. Ciężar tej 
służebności w p łyną ł niewąt
p liw ie  na artystyczne kształ
ty utworu, ale jako służbę 
społeczną rozum iał jej A utor 
całe swoje pisarstwo. Nie 
mogło być inaczej w po li
tycznych warunkach życia 
narodu bez państwa.

Jak trudne są do opow ie
dzenia dzieje dziecięcego wieku 
człowieka, tak trudne jest przed
stawienie początków dziejów Sło
wian. Udało się to znakom icie 
Kraszewskiemu. S ięgnijm y jesz
cze raz po tę powieść, zanim 
obejrzym y film  Jerzego Hoffm a
na. Oto jej fragment:

( . . . )  Gdy mały Gerda wszedł 
zziębły i siny, a od progu posły
szał te pieśni, które niegdy w smut
ku na obczyźnie matka jego 
rodzona nuciła po cichu, poru
szyło mu się serce, w piersi zaki- 
piało i łzy z oczów pociekły. 
Zapomniał, że się nie powinien 
był wydać ze swą mową, że mu 
kazano być niemym i głuchym, 
i z ust mu się wyrwało mimowol
nie: „Macierz moja!”

W progu stała Dziwa, patrząc, 
słuchając, śpiewając. Jednej jej 
uszu doszedł ten wyraz chłopca, 
który wnet się zarumienił, spoj
rzał wzrokiem wylękłym i skrył 
się w kąt ciemny. Dziwa postąpiła 
ku niemu, rękę położyła na 
ramieniu. Poczuła, jak drżał cały.

—  Nie bój się —  rzekła. —  Ja  
cię nie zdradzę.

Poszła zaczerpnąć garnusz
kiem piwa, postawiła je  na chwi
lę przy ogniu, potem przez far
tuch ująwszy, przyniosła Ger
dzie, który chciwie je pochwy
cił, podnosząc ku niej łzawe 
oczy.

Wejrzeniem tym dziecinnym, 
które złagodziło wspomnienie 
matki, przemówił do niej. Wzięła 
go za rękę i wwiodła do sieni, bo 
w izbie wciąż się śpiewy rozle
gały. Gerda ujął je j rękę, jak nie
gdyś matki, pocałował. Na ręku 
łza przylgnęła.

—  Mnie mówić zakazano —  

szepnął. —  Ojciec ubiłby, gdyby 
się dowiedział. A, nie wydajcie 
mnie! J a  nie jestem niemy, matka 
miała waszą mowę i z waszej krwi 
była.

Dziwa pogłaskała go po mok
rych włosach.

—  Mów bez obawy —  rzekła ci
cho. —  Co na grodzie widziałeś?

—  A, straszne, a, okropne rze
czy, od których włosy wstają na 
głowie i dreszcz po kościach 
bieży. A, krew widziałem... krwi 
kałuże, jęki słyszałem noc całą 
i śmiech, jakby puchacza głos.

Zamilkł, oglądając się z obawą.
—  Mów, chłopcze —  rzekła —  

jakby ci rodzona kazała. —  Ła
godny głos je j do serca mu trafiał.

—  Słowo twoje nam potrzeb
ne —  dodała, gładząc chłopię po 
twarzy. I  pochyliła mu się do 
ucha, a on z płaczem opowiadać 
je j zaczął, co wczoraj na grodzie 
się działo, jak wrzała biesiada 
krwawa, jak w podwórzu zajadali 
się kmiecie pijani, jak nagie ich 
trupy do jeziora rzucano. (...).



Jest taka wioska
Polskiego pochodzenia (w  czwar

tym pokolen iu) farm er Dan Pa
w łowski ze stanu Nowy Jork po
stanowił utworzyć firmę Pumpkin- 
v ille — czyli w ioskę dyni. W od
różnieniu od innych farmerów, 
Pawłowski znalazł znakom ity spo
sób, aby zw rócić na sie
bie uwagę ludzi z Toron
to, Rochester, Buffalo, 
wyruszających za miasto 
w poszukiwaniu kolorów 
indiańskiego lata. Sprze
daje on dynie prosto z po
la. Kiedy rozniosła się 
wieść, że na farm ie Pa
w łowskiego jest najta
niej, na farmę zaczę
ły  przyjeżdżać rodziny 
z dziećmi.

Sława Pawłowskiego 
rozniosła się po dużych 
miastach stanów Nowy 
Jork i Pensylwania. Pum pkin- 
viIle tętn i życiem  w lecie i na 
jesieni. W różnych miejscach 
podwórka ustaw iono wycięte 
z dykty postacie Indian, kow
bojów, zwierząt i duchów  —  z pu
stymi miejscami na wsunięcie 
twarzy. Goście mogą fo tog ra fo 
wać się jako Indianie, kow bo
je itp. Na głównym  m iejscu — 
stoisko placków z dyni (pum p- 
kin pie) wypiekanych przez żonę Da
na. Na polach, w do lin ie  między 
wzgórzami trwa polowanie na naj
piękniejszą dynię. Rodziców i dzie
ci na pole dyniowe dowozi traktor 
wym oszczony kostkami kukury
dzianej słomy. Po stosach dyni 
ułożonych w środku targow iska 
biegają dzieci, dla których cały 
ten teren jest placem zabawy. 
Mogą zamieszkać na trochę w w ig
wamach ze słony kukurydzianej, 
wejść na wieżę strażniczą, wsta
w ić do fo tog ra fii twarz w po
stać Indianki czy ducha. Naj
chętniej jednak idą głaskać zwie
rzęta hodowlane w „m ałym  zoo” , 
aby potem bawić się w „H a llo -

ween” (święto duchów). Doro
słych zaś interesują beczki ze 
świeżo wytłoczonym  sokiem z ja 
błek, stoisko p lacków z dyni
i — oczyw iście — zakupy. Na 
pierwszym miejscu są tzw. dynie 
pomarańczowe różnej w ielkości

oraz 15 rodzajów rozm aitych dań 
jadalnych i ozdobnych. Idą jak 
woda placki z dyni, szarlotki, sy
rop klonowy w „antycznych” pojemni
kach, wyroby lokalnych artystów.

Po trzydziestu latach istn ie
nia „dyniow ej w iosk i” , przyjeż
dża tu w sezonie ok. 100 tysię
cy turystów. Warto wiedzieć, 
że dynia już od h istorycznych 
czasów jest tradycyjnym  owo
cem indiańskiego lata. Dynie 
mieli na stole pielgrzym i z An
glii podczas pierwszych obcho
dów Święta Dziękczynienia po 
przetrwaniu trudnej zim y i uzy
skaniu dobrych plonów. Dynie 
często osiągają niezwykle du
że rozmiary, a waga ich się
ga nawet 500 kg. Dyniami — 
jako symbolem udanych plonów 
zdobi się w USA i Kanadzie 
progi i ganki dom ów na farmach, 
a także w miastach. Dzieci 
uw ielb ia ją dynie jako św ietny 
materia ł do rzeźbienia i zabawy.

Dlaczego niebo jest niebieskie?
Dzieci często zadają pytanie: Dlaczego niebo jest niebieskie? Dorośli zaś zasta

nawiają się: Dlaczego wysoko w górach kolor nieba staje się znacznie ciemniej
szy, osiągając kolor prawie granatowy?

Wszystkiemu winna jest nasza atmosfera — czyli atmosfera ziemska. Pra
wie ciągłe widmo promieniowania słonecznego, przechodząc przez atmosfe
rę —  ulega rozproszeniu. Najsilniej rozprasza się (i pochłania zarazem) promie
niowanie o częstotliwości światła niebieskiego. Okazuje się, że jest to proces zba
wienny dla zdrowia i życia większości orgarizmów żyjących na naszej planecie.

Ciekawe, co czują kosmonauci wychodzący w przestrzeń kosmiczną poza 
swój pojazd. Najtrudniej jest wytłumaczyć fakt istnienia absolutnie czarnego nie
ba i świecącego w postaci ognistej kuli Słońca tam, gdzie brak jest atmosfery. 
Dziwne to musi być zjawisko, gdy słabe gwiazdy są dostrzegalne na niebie rów
nocześnie ze Słońcem.

My jednak podziwiajmy lazur nieba — szczególnie pięknego w miesiącach 
letnich.

Mała Milena Fedorczyk z klasy VI Szkoły Podstawowej w Olsztynie pyta: 
Co  to jest szczęście? Próbuje też w piękny poetycki sposób odpowiedzieć na 
to pytanie. Posłuchajmy zatem:

Szczęście
Powiedz  —  co to jest szczęście, jak  się nazywa?
Czy własnymi drogami chodzi, czy z wiosną przybywa?

Powiedz  —  co to jest szczęście, czy w sercu się rodzi?
Czy na świat z każdym człowiekiem przychodzi?

Powiedz  —  co to jest szczęście? Czy żyje wiecznie?
Czy jest umiarkowane i stateczne?

Nie wiem, co dokładnie znaczy to słowo,
A le kiedy kogoś odwiedzi —  dla niego na świecie robi się kolorowo!



Co m oże oznaczać:
— rozchwianie emocjonalne, zmęczenie, drganie powiek — 

niedobór magnezu albo żelaza;
— zmęczenie, skurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca, problemy ze 

snem — brak wapnia;
— spadek odporności, wypadanie włosów, łamliwość paznokci — 

niedobór cynku;
— brak apetytu, problemy z pamięcią, anemia, bóle głowy, 

zaburzenia emocjonalne — nadmiar ołowiu;
— alergie, zmiany skórne — nadmiar niklu.

Mikroelementy są lepiej przyswajalne, gdy przyjmuje się je razem 
z odpowiednimi witaminami. Dla magnezu dobra jest witamina B6 i E, 
dla żelaza C, dla wapnia D i E, a dla cynku — witamina A i B.

O czym warto wiedzieć 
w kuchni:

® Aby w sosie lub zupie nie 
powstały „kluchy” , zasmażkę po
winniśmy rozprowadzić lekko oso- 
loną wodą.

® Aby omlet był pulchny, nale
ży dodać do rozmieszanych jaj — 
jeszcze przed wlaniem ich na pa
telnię — łyżeczkę oiiwy.

® Aby usunąć zapach z patelni, 
na której smażyliśmy rybę, trzeba 
wlać na nią zagotowane w niewiel
kiej ilości wody fusy z herbaty. 
Po 30 minutach patelnię myjemy.

® Czasami ciasto kruche pod
czas pieczenia zaczyna odstawać 
od formy. Należy temu zaradzić 
w następujący sposób: surowe cia
sto przykryć pergaminem, posy
pać suchym grochem i dopiero 
wtedy wstawić do piekarnika.

Jak zachować 
szczupłą 
sylwetkę:

— Rób zakupy z kartką w ręku. 
Co zmagazynujesz w lodówce, 
znajdzie się w Twoim brzuchu.

— Wybieraj w sklepie produkty 
„ligh t” (o obniżonej wartości ka
lorycznej). Uważaj na tłuszcze 
„ukryte” w produktach: w mleku, 
serach, wędlinach.

— Gotuj z głową! Najlepszą me
todą jest przyrządzanie dań na

parze lub krótkie smażenie w tłusz
czu.

— Dodając tłuszcz do potraw, 
nigdy nie rób tego „na oko” , lecz 
odmierzaj go łyżkami (łyżka oleju 
ma prawie 80 kalorii).

— Jedz zawsze o tych samych 
porach! Jeśli przyzw yczaisz 
do tego swój żołądek, unik
niesz pojadania między posiłka
mi. Ostatni posiłek jedz przed 
godziną 18.

— Nakładaj sobie jedzenia tylko 
na mały talerzyk. Porcja wyglądać 
będzie wtedy większa, co pomoże 
Ci oszukać apetyt.

— Jeśli zdarzy Ci się pofolgo- 
w ać sobie, następnego dn ia  znacz- 
nie ogranicz ilości kalorii — 
np. zrób sobie jeden dzień tylko 
warzywny lub owocowy (unikaj 
przy tym bananów oraz w ino
gron).

Jak spalić 
200 kalorii?:

Tyle bowiem zawiera:
— talerz (250 ml) rosołu z kury 

z makaronem,
— 10 dag frytek,
— 3 średnie ziemniaki,
— 1 pączek lub 1/3 tabliczki 

czekolady,
— 5 kulek lodów,
— 1/2 porcji tortu,
— 1 kufel (0,33 l) piwa.

Aby spalić 200 kalorii, należy wy
brać jedną z podanych czynności:

— prasowanie — 55 minut;
— zakupy — 2 godz.
— pływanie — 30 min.
—- odkurzanie — 50 min.
— mycie okien — 1 godz.

Co z czym jeść, 
aby chudnąć

Podczas jednego posiłku można 
łączyć produkty z grup 1 i 2 oraz
2 i 3. Nie należy jeść razem skład
ników z grup 1 i 3.

1. Grupa białkowa:
wszystkie gatunki mięsa, 
drób, ryby, skorupiaki i owo
ce morza, jajka, mleko, jo 
gurt, sery żółte i białe, soja 
i produkty sojowe, warzywa 
strączkowe, wino białe i czer
wone, szampan.

2. Grupa neutralna:
warzywa (bez strączkowych, 
ziemniaków i kukurydzy), olej 
i oliwa, masło, zioła, nasiona, 
orzechy, surowe owoce, grzy
by, kiełki, soki warzywne
i owocowe.

3. Grupa węglowodanowa:
pieczywo, ciastka, kasze, ryż, 
płatki śniadaniowe, mąka, 
ziemniaki, banany, kukurydza, 
makaron, produkty słodzące: 
cukier, miód, syrop klonowy, 
suszone owoce, piwo.

Podstawowa zasady diety brzmi: od- 
dzielaj w posiłkach białka od węglo
wodanów, gdyż takie połączenie utrud
nia trawienie. Możesz za to łączyć je 
z produktami zgrupy neutralnej. Co 
w praktyce oznacza: wyrzecz się kot
leta z ziemniakami czy makaronu 
z mięsnym sosem. Możesz jeść wszyst
kie te smakołyki, tyle że w połącze
niach nieco innych niż przywykłeś — 
np. ziemniaki z warzywami, kotlet 
z jarzynką itp. Najważniejsza zasa
da, odzielanie białek od węglowoda
nów, sprawdza się tylko wówczas, 
gdy przerwa między posiłkami trwa 
około 3 godzin. Tyle mniej więcej 
czasu potrzebuje żołądek, aby stra
wić jedną grupę pokarmów. Jeśli 
między posiłkami dopadnie Cię głód, 
sięgnij np. po banana i popij go 
jogurtem lub schrup kilka rzodkie
wek. Do każdego posiłku możesz pić 
kawę zbożową, nie słodzoną herba
tę czarną lub zieloną lub wodę mi
neralną.

Czy wiecie, że...

Człowiek pochłania w ciągu 
65 lat swego życia ogromne 
ilości jedzenia — aż 24 wa
gony, w których znajdzie
my:

— 5 krów 
— 24 świnie
— 874 sztuki drobiu
— 490 litrów wina
— 2800 litrów piwa
— 7988 kg ziemniaków
— 7274 kg pieczywa
— 218 kg żółtego sera
— 12 776 jaj.
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STUDIA W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

ul. M iodowa 21C, 00-246 Warszawa te l.(022) 831-95-97 www.chat.edu.pl

Informator dla kandydatów na rok akademicki 2003/2004
Jak co roku przed młodzieżą staje problem, ja

kie wybrać studia i uczelnie. Proponujemy studia 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), 
państwowej i ekumenicznej szkole wyższej. Uczel
nia kształci studentów w zakresie nauk teologicz
nych i pedagogicznych, przygotowując pracowników 
duchownnych i świeckich dla Kościołów chrześcijań
skich w Polsce, a także dla administracji państwo
wej i samorządowej oraz innych instytucji, w szcze
gólności oświatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi 
również działalność naukowo-badawczą oraz przygo
towuje kandydatów do tego charakteru pracy. Aka
demia jest jedyną w Europie uczelnią teologiczną, 
która skupia studentów z tak wielu różnych Kościo
łów. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, że 
uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasa
dę równouprawnienia, poszanowania wartości ducho
wych wszystkich wyznań, kultur i tradycji oraz 
w poczuciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i oby
watelskiej.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się 
wszyscy absolwenci szkół średnich (świeccy i du
chowni). Studenci otrzymują, tak jak na innych uczel
niach, stypendium państwowe.

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok stu
diów teologicznych oferuje zawodowe studia licen
cjackie z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej oraz 
pedagogiki szkolnej i korekcyjnej. Ponadto prowadzi 
się 2-letnie uzupełniające studia magisterskie w zakre
sie pedagogiki religijnej i etyki. We wszystkich przy
padkach można wybrać stacjonarną (dzienną) lub zaocz
ną formę studiów (studia zaoczne są płatne).

STUDIA MAGISTERSKIE 
NA KIERUNKU TEOLOGIA 
W ZAKRESIE
TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ:

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). 
Absolwenci otrzymują tytuł magistra — w zakresie teolo
gii starokatolickiej. Studenci przygotowują się do sze
roko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościele. Blok zajęć 
pedagogicznych, który jest integralną częścią studiów, 
umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczycielskich w zakre
sie nauczania religii i etyki.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE 
LICENCJACKIE NA KIERUNKU 
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PRACY SOCJALNEJ:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie

pracy socjalnej, który daje równoprawne kwalifikacje 
z absolwentami uczelni świeckich, tj. umożliwia m.in. 
prace w placówkach socjalnych i opiekuńczych, 
a także w administracji samorządowej. Studia te mogą 
być interesujące m.in. dla kandydatów zajmujących 
się pracą diakonijną, pracą z ludźmi starszymi i nie
pełnosprawnymi czy poradnictwem pastoralnym. 
Struktura studiów jest pomyślana pod kątem prakty
cznego prowadzenia pracy socjalnej i zarządzania 
placówkami socjalnymi.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE 
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU 
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI SZKOLNEJ 
I KOREKCYJNEJ:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absol
wenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie 
pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, który daje równo
prawne kwalifikacje z absolwentami uczelni świeckich, 
tj. umożliwia pracę zarówno w kościelnych, jak 
i w publicznych instytucjach edukacyjnych. Studia te są 
przeznaczone dla osób zainteresowanych wspoma
ganiem i korygowaniem rozwoju intelektualnego 
i psychicznego dzieci

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA 
MAGISTERSKIE W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI:

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przeznaczone 
są w pierwszym rzędzie dla absolwentów Wyższych 
Studiów Zawodowych ChAT oraz Wyższych Seminariów 
Teologicznych (z uprawnieniami licencjackimi) Kościo
łów tradycji prawosławnej, starokatolickiej i prote
stanckiej.

TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA
Kandydatów na dzienne i zaoczne pięcioletnie 

studia magisterskie na kierunku teologia obowiązuje:
—  ro z m o w a  kwalifikacyjna, której celem jest ocena wia
domości z zakresu wiedzy konfesyjnej w oparciu o pro
gram nauczania kościelnego dla szkół średnich oraz pre
dyspozycji kandydata do tego typu studiów. Kandyda
tów obowiązuje ponadto znajomość lektur z zakresu 
teologii zgodnie z podaną listą lektur.

Kandydatów na dzienne i zaoczne wyższe studia 
zawodowe obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, której 
celem jest ocena przydatności kandydata do pracy
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socjalnej oraz pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzie
żą.

Treści rozmowy dotyczą znajomości:

— lektur z zakresu pedagogiki, których lista jest udo
stępniona w sekretariacie Uczelni,

— problemów socjalnych w środowisku lokalnym
i wyznaniowym kandydata,

— problemów wychowawczych w rodzinie, szkole 
oraz grupie wyznaniowej kandydata,

— zagadnień patologii społecznych,
— postaw wobec dzieci specjalnej troski oraz osób 

niepełnosprawnych,
— refleksji nad możliwościami rozwiązań obserwo

wanych problemów pedagogicznych i społecz
nych,

— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą Ko
ściołów i wspólnot wyznaniowych.

Podstawę przyjęć na 2-letnie uzupełniające studia 
magisterskie w zakresie pedagogiki religijnej i etyki 
jest konkurs dyplomów.

Kandydaci na studia teologiczne i wyższe studia zawo
dowe na rok akademicki 2003/2004 —  składają dokumen
ty do 21 czerwca 2003 r. Natomiast dla kandydatów na 
2-letnie uzupełniające studia magisterskie termin skła
dania dokumentów upływa 15 września 2003 r. — na stu
dia dzienne, a 10 września 2003 r. — na studia zaoczne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:
— 1 lipca 2003 r. o godz. 9.00 na 5-letnie studia magi

sterskie na kierunku teologia (na studia dzienne
i zaoczne);

— 1 lipca 2003 r. o godz. 9.00 na 3-letnie wyższe studia 
zawodowe na kierunku pedagogika (na studia 
dzienne);

— 2 lipca 2003 r. o godz. 9.00 na 3-letnie wyższe studia 
zawodowe na kierunku pedagogika (na studia 
zaoczne).

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia na
stępujących dokumentów:

— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości,
— dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodo

wych (dotyczy kandydatów na uzupełniające studia 
magisterskie),

— wypisu z dowodu osobistego i książeczki wojsko
wej lub kserokopii stron z adnotacjami,

rodzin a
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— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do 
podjęcia studiów na wybranym przez siebie kie
runku,

— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
— pisma polecającego ze swojego Kościoła (dotyczy 

kandydatów na 5-letnie studia magisterskie na 
kierunku teologia oraz na 2-letnie uzupełniające 
studia magisterskie).

Opłatę egzaminacyjną (manipulacyjną również w przy
padku przyjęcia bez egzaminów wstępnych) ustala się na 
80, — zł.
Rekrutacja jesienna — według powyższych zasad i w mia
rę wolnych miejsc — odbędzie się 10 września 2003 r.

L I T E R A T U R A
SEKCJA STAROKATOLICKA

Kury Urs, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, 
dążenia, Warszawa 1996
1. rozdz. Historia Kościoła starokatolickiego, s. 23-135;
2. rozdz. Nauka Kościoła starokatolickiego, s. 139-175;
3. rozdz. Kościół i urząd, s. 241-342;
4. rozdz. Trzy postacie ekumenii, s. 378-398;
5. rozdz. Polskokatolicyzm (ks. bp prof. dr hab. Wiktor 
Wysoczański), s. 425-459

NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE POZYCJE

PEDAGOGIKA SZKOLNA I KOREKCYJNA

Obuchowska I.: Kochać i rozumieć. Jak pomóc swo
jemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo, Wy
dawnictwo „Media Rodzina of Poznań” , Poznań 1996 
Seligman D.: O inteligencji prawie wszystko. Kontrowe
rsje wokół ilorazu inteligencji, PWN, Warszawa 1995 
Strelau J.: O inteligencji człowieka, Wydawnictwo 
„Wiedza Powszechna” , Warszawa 1987 
Moir A. Jessel D.: Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy 
między mężczyzną a kobietą. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1993
Gruszczyk-Kolczyńska E.: Dlaczego dzieci nie potra
fią uczyć się matematyki, Instytut Wydawniczy Związ
ków Zawodowych, Warszawa 1989 
Opowieści terapeutów. Komentuje H. Olechnowicz,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1997
Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą, Pań
stwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1995. 
Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w 
przedszkolu, red. G. Hundertmarck, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993.

NALEŻY PRZECZYTAĆ CZTERY POZYCJE

P E D A G O G IK A  W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

1) Zych Adam, Człowiek wobec starości, Warszawa 1995
2) Baranowska Małgorzata, To jest wasze życie, Kraków 
1994
3) Eareckson Joni, Joni, Warszawa 1991
4) Maxwell Ruth, Dzieci, alkohol, narkotyki, Gdańsk 
1994



Fotografie przybliżają nam 
świat i miejsca, o których 
piszemy. Tak jest i z Z ie
mią Świętą. Oglądając sta
re fotografie, zachowane 
w dawnych albumach, prze
nosimy się w inne czasy. 
Widzimy Jerozolimę końca 
XIX wieku, rzekę Jordan 
sprzed ponad 100 laty
i wiele jeszcze innych 
miejsc związanych z ży
ciem i działalnością J e 
zusa Chrystusa. Zaprasza
my więc na fotograficzny 
spacer po Ziemi Świętej. Widok na wyłaniającą się z oddali Jerozolimę

Ziemia Święta w fotografii z r. 1900
Plac Świętej Dziewicy 
(południowa część Jerozolimy)


