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Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu.
Mai. Anton van Dyck (1599-1641), Antwerpia

„A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś już najlichsze wśród 
głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który bę
dzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

Tak brzmiała zapowiedź proroka. Król Herod, skoro tylko usły
szał, że narodził się nowy Król Żydowski, postanowił natychmiast 
Go zgładzić. Kierując się podstępem, zebrał wszystkich arcyka
płanów i uczonych wypytując ich, gdzie narodził się nowy Władca 
oraz dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Kierując ich do Be
tlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, 
a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać 
Mu pokłon” (Mt 2, 7-8).

Bożemu Dzieciątku groziło straszliwe niebezpieczeństwo. Nale
żało więc, nie zwlekając, uciekać do Egiptu, a powrócić wtedy, 
kiedy Heroda już nie będzie na świecie. u
O ucieczce do Egiptu 
oraz powrocie do Nazaretu
-  czytaj na str. 3

Święta Rodzina 
Powrót z Egiptu.

Mai. Peter Paul Rubens 
(1577-1640), 

Antwerpia
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Chrystus w Ewangelii Jana
W Prologu Ewangelii Jana czytamy:

Na początku było Słowo a Słowo było 
u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. Wszystko przez  
Nie się stało (...'). Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. I  oglądaliśmy 
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednoro- 
dzony otrzymuje od Ojca (...). Bo
ga nikt nigdy nie widział. Jednoro- 
dzony Bóg, który jest w łonie Oj
ca, On pouczył (J 1, 1-3, 14. 
18).

P ojęcie Logos znane jest w f i
lozofii neoplatońskiej i w dok
trynach gnostyckich. Filon 

z Aleksandrii (żydowski filozof współ
czesny Chrystusowi) nazywa tym 
słowem byt stworzony przez Boga, 
ale w swej doskonałości następny po 
Bogu — i będący twórcą całego 
świata duchowego. W tekście Jana 
Logos jest nie tylko nazwany The- 
os — Bogiem, ale jest przez Boga ja
ko Ojca zrodzony jako jedyny Syn.

Ciekawe rozważania na temat tego 
tekstu prowadził R. Brandstaetter, 
który uważa, że wypowiedzi św. Jana 
należy rozumieć zgodnie z semickim 
sposobem myślenia. Dotyczy to zna
czenia czasownika „być” : „Na po
czątku było Słowo” (J 1, 1). Język 
hebrajski inaczej rozumie kategorię 
czasu. Czas mieści się w wiecznym 
trwaniu Boga. Należałoby więc tłu 
maczyć: „Od początku jest Słowo. 
Słowo jest u Boga” .

Ujęcie historiozbawcze Jezusa 
Chrystusa jest charakterystyczne 
zarówno dla Ewangelii Jana jak i dla 
Listów Pawłowych. Jednak Jan bar
dziej kładzie nacick na tajemnicę 
Wcielenia, a Paweł na tajemnicę 
Paschalną. Chrystus jest przedsta
wiony, jako ten, który jest w od
wiecznej jedności z Ojcem, od Niego 
wychodzi na świat, a spełniwszy 
zadanie, do Ojca powraca. Na uwagę 
zasługują teksty, ukazujące Chry
stusa w dziejach zbawienia jako 
oczekiwanego przez Abrahama, jako 
zapowiadanego przez proroctwa:

Abraham ojciec wasz, rozradował 
się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał 
go i ucieszył się (J 8, 56). Badacie 
Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich 
zawarte jest życie wieczne: to one 
właśnie dają o Mnie świadectwo (J 5, 
39). A jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by wywyż
szono Syna Człowieczego (J 3, 14). 
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, 
ale dopiero Ojciec mój da wam 
prawdziwy chleb z nieba. Albowiem  
Chlebem Bożym jest ten, który 
z nieba zstępuje i życie daje światu

(J 6,32). Jak jest napisane: Nie bój się, 
Córo Syjońska! Oto Król twój przy
chodzi, siedząc na oślęciu (Za 9, 9). 
... Przypomnieli sobie, że to o Nim 
było napisane i że tak Mu uczynili 
(J 12,14-16). Przyjście Chrystusa na 
świat jest wypełnieniem zbawczych 
zamiarów Boga Ojca:

Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po 
to, by świat został przez Niego zba
wiony (J 3, 17).

Syn Boga — Jezus Chrystus — jest 
także Synem Człowieczym. Mamy tu 
nawiązanie do wizji Daniela (Dn 7, 
13n). Jak przy pierwszym swoim 
przyjściu Syn Boga daje światu życie 
i zbawienie, tak przy 
powtórnym przyjściu, ja
ko Syn Człowieczy, bę
dzie również świat są
dził:

Podobnie jak Ojciec 
ma życie w sobie, tak 
również dał Synowi: 
mieć życie w sobie sa
mym. Przekazał Mu też 
władzę wykonywania są
du, ponieważ jest Sy
nem Człowieczym (...).
Wszyscy, którzy spo
czywają w grobach, 
usłyszą głos Jego (J 5,
26-28).

Jezus Chrystus do
konuje dzieła zbawienia 
jako Wysłannik Boga 
i jako Syn, który obdarza ludzi 
życiem wiecznym. Wiara w Je
zusa jest — podobnie, jak wia
ra w Boga — warunkiem zbawie
nia:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale m iał życie wieczne (J 3, 
16). W Ewangelii Jana Chrystus 
działa swoją mocą Boską; posiadając 
władzę nad życiem i śmiercią. Ja 
życie moje oddaję, aby je potem  
znów odzyskać. N ikt Mi go nie 
zabiera, lecz Ja od siebie je odda
ję. Mam moc je oddać i mam moc 
je znów odzyskać. Taki nakaz otrzy
małem od mojego Ojca (J 10, 
17n).

Św. Jan w swej Ewangelii przed
stawia bóstwo Jezusa przez związek 
między Synem a Ojcem. Jezus jest 
zjednoczny z Ojcem i się z Nim 
utożsamia:

Ja i Ojciec Jedno jesteśmy (J 10, 
30). Kto mnie widzi, widzi Tego, który 
mnie posłał (J 12, 45). Kto mnie 
zobaczył, zobaczył także Ojca (J 14,

9). Ja jestem w Ojcu a Ojciec we mnie 
(J 14, 10).

Chrystus uczestniczy wżyciu Ojca 
nie tylko w swojej obecnej działal
ności, ale od wieków, przed stworze
niem świata:

Ojciec mój działa aż do tej chw ili 
i ja działam  (J 5, 17). Jak (...) ja żyję 
przez Ojca, tak i ten, kto mnie spo
żywa, będzie żył przeze Mnie (J 6, 
57). Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie, tą 
chwałą, którą miałem u Ciebie pier
wej zanim świat powstał (J 17, 5).

Chrystus przypisuje sobie Boskie, 
odwieczne istnienie, powtarzając 
słowa wypowiedziane przez Boga 
w Księdze Wyjścia 3, 14:

Jeśli nie uwierzycie, że Ja Jestem, 
pomrzecie w grzecha swoich (J 8, 
24). Zanim Abraham stał się, Ja 
jestem  (J 8, 58).

Ewangelia Jana opisuje także 
związek Jezusa, Syna Bożego,

z Duchem Świętym. W greckim tek
ście Ewangelii, Jezus nazywa Ducha 
Świętego Parakletos, co należy 
przetłumaczyć jak „Pocieszyciel” . 
Jednak takie tłumaczenie nieco 
zawęża znaczenie tego słowa, ogra
nicza je do sfery uczuciowej. Do
słowne tłumaczenie terminu Parakle
tos brzmi: „przywołany” . Zgodnie 
z etymologią tłumaczenie łacińskie 
Ewangelii używa tu słowa „advoca- 
tus” . Duch Święty jest więc Osobą, 
która spełnia podobne zadanie zba
wcze, jak Jezus, Syn Boży:

Ja zaś będę prosił Ojca, a in 
nego Pocieszyciela da wam, aby z wa
m i był na zawsze (J 14, 16). 
A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim  
imieniu, On was wszystkiego na
uczy (J 14, 26). Gdy jednak
przyjdzie Pocieszyciel, którego 
Ja wam poślę od Ojca, Duch Praw
dy, który od Ojca pochodzi, On 
będzie świadczył o Mnie (J 15, 
16).

Te teksty pozwalają nam zbliżyć 
się do tajemniczej relacji Osób 
Boskich w Trójcy Świętej.

Chrystus — Dobry Pasterz — (mozaika z V w.), Rawenna



Ucieczka do Egiptu 
zapisana na kartach Pisma Świętego

Ucieczka do Egiptu

„G dy oni odjechali (Mędr
cy) — oto anioł Pański uka
zał się Józefowi we śnie 
i rzekł: »Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do 
Egiptu; pozostań tam, aż ci 
powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je 
zgładzić«. On wstał, wziął 
Dziecię i Jego Matkę i udał 
się do Egiptu; tam pozostał 
aż do śm ierci Heroda. Tak 
miało się spełnić słowo, 
które Pan pow iedział przez 
proroka:
Z  Egiptu wezwałem Syna mego 
(Mt 2, 13-15).

Powrót do Nazaretu

„A gdy Herod umarł, oto 
Józefowi w Egipcie ukazał 
się anioł Pański we śnie 
i rzekł: »Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i idź do ziem i 
Izraela, bo już um arli ci, 
którzy czyhali na życie 
Dziecięcia«. On więc wstał, 
wziął Dziecię i Jego Matkę 
i w rócił do ziem i Izraela. 
Lecz gdy posłyszał, że w 
Judei panuje Archelaus 
w miejsce ojca swego, Hero
da, bał się tam iść. Otrzy
mawszy zaś we śnie nakaz, 
udał się w strony Galilei. 
Przybył do miasta, zwa
nego Nazaret, i tam osiadł. 
Tak m iało się spełnić s ło 
wo Proroków: Nazwany bę
dzie Nazarejczykiem  (Mt, 2, 
19-23). Kobiety i dzieci z Betlejem. Fot. z albumu „Z iem ia Święta w obrazach”. Widzimy trady

cyjne ubiory przypominające lata, kiedy to narodził się w Betlejem Zbawiciel



Kościół opiera się na działaniu Jezusa Chrystusa,
Wcielonego Syna Bożego, ale także na działaniu 
Ducha Świętego. Dokonane przez Chrystusa pojednanie 
z Bogiem urzeczywistnia się w nas dzięki temu, że Bóg — 
jako Duch Święty — ogarnia nas i przygotowuje do 
tego, byśmy mogli rozpoznać Jego działanie w Chrystusie, 
zaakceptować je przez wiarę i stawali się nosicielami 
miłości, pojednania i współpracy.

Duch Święty w Kościele
D uch Święty utrzym uje Ko

śc ió ł w prawdzie i udziela 
w spólnocie rozliczne dary. 

Według Tradycji reprezentowanej 
przez O jców  Kościoła, Duch Świę
ty spełnia w Kościele taką rolę, jak 
dusza w człow ieku; Duch Święty 
jest duszą Kościoła. On łączy 
wszystkich członków  w Kościele, 
przyczynia się do jego wzrostu, 
kszta łtuje  nowy lud, z którym  stale 
jest złączony i jest źródłem  swego 
O dkupicie la oraz jest gwarantem 
odnowy świata (zob. Rz 8, 11.19- 
-21; 2 P 3, 13).

Duch Święty wspiera nas w tym, 
abyśmy tw orzyli wspó lnotę  z O j
cem i b liźnim i. W spólnota ta jest 
możliwa jedynie  wówczas, gdy 
Duch Święty, którego Bóg O jciec 
„w ysła ł do serc naszych” (Ga 4, 6), 
uzdolni nas do tego, abyśmy do 
pewnego stopnia m ogli zostać 
włączeni do wspólnoty, w której 
przebywa On sam z Ojcem i Sy
nem.

Teologia starokatolicka podkreś
la tryn ita rne  uzasadnienie Koś
cioła, gdyż ty lko  ono pozwala zro
zumieć ludzką wspólnotę  w Koś
ciele, jako uczestnictwo we w spó l
nocie boskiej. W Kościele o trzym u
jem y dar Ducha Świętego. W ten 
sposób stajemy się dziećmi Boga; 
„On udziela każdemu darów swej 
łaski dla budowania Ciała C hry
stusa” .

Jezus Chrystus przekazał Koś
cio łow i (wspólnocie uczniów C hry
stusa), aby w duchu m iłości 
i pokory g łos ił Królestwo Boże 
wśród wszystkich narodów. „Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udziela jąc im 
chrztu w im ię O jca i Syna i Ducha 
Św iętego” (Mt 28, 18-19). Nato
miast dalsze słowa Chrystusa: 
„AotoJajestem zwam i przez wszyst
kie dni, aż do skończenia św iata”

(Mt 28, 20), są gwarantem  nie
ustannej opieki Ducha Świętego, 
która pozwala Kościołow i odna
leźć w łaściwą drogę.

Kośció ł opiera się na działaniu 
Chrystusa i Ducha Świętego. We 
wspólnie przyjętym  tekście dia
logu starokatolicko-prawosław ne- 
go czytamy: „Przyswojenie zba
w ienia przez poszczególnych ludzi 
dokonuje się w Kościele przez dzia
łan ie  Ducha Świętego, k tó ry udzie
la swej łaski. Duch Święty, który 
wychodzi z Ojca i spoczywa w Sy
nu, i którego Syn ukazuje i udziela 
w ierzącym (por. Jan Damasceński, 
Expos. fid. 1, 8; PG 94, 821.833) 
przebywa na zawsze w Kościele, 
napełnia go i buduje, odnawia 
i uświęca oraz sprawia, że staje się 
,arką zbaw ienia ’ dla całego świata. 
Jest on O rędownikiem  (Parakle- 
tem), którego posła ł Pan, by do
prowadził Kośció ł do całej prawdy 
(por. J 16, 13). Wszystko, coko l
wiek Zbaw icie l czyni w Kościele 
d ladobra  ludzi, ,dokonuje ’ zgodnie 
z nauką św iętych O jców  ,przez 
łaskę Ducha’ (Bazyli W ielki, Spir. S. 
16, 39; PG 32, 140). Duch Święty 
jest jakby Duszą Kościoła, życ io 
dajną, uświęcającą i jednoczącą 
s iły  jego Ciała. Duch Św ięty i Koś
c ió ł są nierozdzielni; ,Gdzie bo
wiem jest Kościół, tam jest również 
i Duch Boży, a gdzie jest Duch 
Boży, tam jest Kośció ł i wszelka 
łaska ’ (Ireneusz Adv. haer. 3, 24, 1; 
PG 7,966). Duch Święty jest czymś 
podstawowym  dla nowego istn ie
nia człow ieka w Kościele, którego 
odrodzenie dokonuje  się przez 
wodę i Ducha (por. J 3, 5n)” .

W tym tekście czytamy, że „Duch 
Św ięty jest jakby Duszą Kościoła” . 
Jest to  zgodne z tym, co ma na 
myśli U. Kury, gdy pisze: „Jedynie 
ty lko  w ograniczonym  sensie Duch 
Święty może być określony jako du-

Zesłanie Ducha Świętego — 
mai. El Greco (1541-1614)

sza Ciała Chrystusowego, Kościo
ła ” .

Na temat obecności Ducha 
Świętego w Kościele pisze także 
Ireneusz z Lyonu (ok. 140-202 r.). 
Jego zdaniem, Kośció ł powstał 
wtedy, gdy Aposto łow ie  otrzymali 
Ducha Świętego: „Tego Ducha 
Świętego otrzym ali od Pana i tego 
też udzielają w ierzącym. W taki oto 
sposób zbudowali kośc io ły” . Uwa
ża on, iż w Kościele, w którym  roz
dzielane są różne charyzmaty, na 
pewno musi być Duch. „Duch jest 
Prawdą. Dlatego ci, którzy nie 
uczestniczą w nim, nie żyw ią się 
u piersi Matki (Kościoła), aby 
żyć (...). Uciekają przed wiarą Koś
cioła, ażeby nie zostali zdemasko
wani i odrzucają Ducha, ażeby nie 
zostali pouczeni” . A w ięc ci, któ 
rzy nie należą do Kościoła, nie po
siadają Ducha, k tóry ożywia. Ten, 
kto jest pozbaw iony Ducha, nie po-



siada prawdy, której On udzie
la.

Św. Łukasz w swym opisie zesła
nia Ducha Świętego (Dz 2, 1-13) 
pragnął uśw iadom ić Kościołow i 
dzia łanie w nim Ducha Świętego. 
Obok przekazu Łukaszowego ist
nieje jeszcze re lacjaśw . Jana (J 20, 
22-23) oraz tekst św. Pawła o przy
jęciu Ducha Świętego przez gm inę 
w Efezie (Dz 19, 2-7). Przekazy te 
należy rozpatrywać łącznie. W cza
sie P ięćdziesiątn icy łaska została 
dana każdemu osobiście. „Ukazały 
się im też języki jakbyzogn ia , które 
się rozdzie liły, i na każdym z nich 
spoczął jeden” (Dz 2, 3). Zesłanie 
Ducha Świętego rozpoczęło misję 
Kościoła, która objęła swoim za
sięgiem wszystkie ludy, „aż po 
krańce z iem i” (Dz 1, 8). Duch 
Święty ustawicznie uświęca w ie
rzących w Chrystusa, przez k tó 
rego „w  jednym  Duchu mamy 
przystęp do O jca” (Ef 2, 18). 
W Duchu Świętym jest źródło i „stru
m ienie wody żywej popłyną z jego 
w nętrza” (J 7, 38). To On ożywia 
ludzi umarłych w grzechu, przy
pom inając nam ustawicznie, iż 
„c ia ło  nasze jest św iątynią Ducha 
Świętego” (1 K o r6 ,19). M ieszkając 
w nas, Duch Święty mieszka także 
w Kościele i prowadzi go „do całej 
p rawdy” (J 16, 13). On nas jedno
czy we w spólnocie  i obdarza róż
nymi darami: „On ustanawia jed
nych apostołam i, innych proroka
mi, innych ewangelistam i, innych 
pasterzami i nauczycielam i dla 
przysposobienia św iętych do w y
konywania posługi, celem budo
wania Ciała Chrystusowego” (Ef 4, 
11- 12).

Kościół jest ludem zjednoczo
nym, jednością Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. A w ięc bez Ducha Świę
tego nie byłoby świętego Kościoła 
powszechnego. Jezus pozostaw ił 
jego zbudowanie i rozbudowanie 
Duchowi. Jeśli „św iętych obcowa
nie” jest bliższym i tajeniczym  
określeniem Kościoła, to znaczy, 
że jest on w pierwszym rzędzie 
wspólnotą tych, którzy zostali 
przez Ducha Świętego uświęceni 
świętością Jezusa. Wspólnotą świę
tych stają się dzięki Duchowi Świę
temu, ze względu na powołanie ich 
przez Ojca „do w spólnoty z Synem 
swoim Jezusem Chrystusem, Pa
nem naszym” (1 Kor 1, 9), która 
urzeczyw istn ia się przede wszyst
kim we w spólnocie eucharysty
cznej (1 Kor 10, 16n).

Szczecińska parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła przedstawia 
miłą uroczystość: Św. Mikołaj dla dzieci (7 grudnia 2003 r.)

Wierni i dzieci przystępują do Komunii św. adwentowej 

Św. Mikołaj z dziećmi



51 rocznica śmierci Bpa Franciszka Hodura
W dniu 16 lutego 2004 r. mija 51 rocznica 

śmierci Bpa Franciszka Hodura (1866-1953), 
Organizatora i Pierwszego Biskupa Polskiego 
Narodowego Kościoła Katolickiego.

Postać Zmarłego Biskupa przybliży naszym 
Czytelnikom fragment „Pism”, wydanych 
w r. 1967 w Warszawie, z okazji Jego 100 
rocznicy urodzin.

Pisma
(autorstwa Bpa F. Hodura)

Historia  człow ieka, to  przede wszystkim  walka o oso
b isty byt, o byt rodziny, a potem o byt narodu, państwa 
i całego społeczeństwa ludzkiego.

W tej walce szuka człow iek sprzym ierzeńca, oparcia, 
pom ocy, ratunku. Tym sprzym ierzeńcem  w jego 
pochodzie dzie jowym , w jego walce o byt, o rozwój, 
w nieszczęściu i chw ili upojenia, jest religia. Jest to g łę 
bokie niezniszczalne przekonanie rozumu, woli i serca 
człow ieka, tych  jego trzech najpotężnie jszych w ładz 
duszy, że jest zw iązany w ew nętrzn ie z wyższą od siebie 
istotą, od niej zależy, od niej czerpie w życiu potrzeb
ne zasoby ducha i c ia ła  w w iększej lub mniejszej m ie
rze. •

Jeśli człow iek pozna lepiej tę istotę, zb liży się do niej, 
przygotu je się godniej na ścis ły z nią związek, odbiera 
z tego zjednoczenia w ięcej sił, w ięcej światła, więcej 
pociechy, radości i zachęty do życia, czynu i spełnienia 
swego przeznaczenia, a przeciwnie, jeśli zaniedba tę pra
cę przygotawawczą, nie szuka Boga, nie dba o Jego przy
jaźń, miłość i współpracownictwo, albo co gorsza zanied
buje je i gardzi nim, pozostaw iony jest ogólnym  ty lko  
prawom przyrody, rozw ija się w je j obrębie, jak się roz
w ija dziki kwiat, drzewo, nie objęte opieką człow ie
ka.

Zadaniem Kościoła jest praca nad zbliżeniem  
poszczególnego człow ieka i narodu do Najwyższej 
Istoty, podtrzym anie tego stosunku przez odpow iednie 
czynności, przez naukę i godne życie jego wyznawców.

Im lepiej spełnia Kośció ł to  zadanie, im jego księża 
posiądą głębszą naukę i potrafią  przelać ją w dusze 
współwyznawców, im w ięcej odkry ją  ta jem nic otacza
jących bóstwo, a przez święte czynności zbliżą bar
dziej istotę ludzką do Boskiej, tym ich kośció ł do
skonalszy, ważniejszy, potrzebniejszy, konieczniej
szy.

A lbo odw rotn ie, jeśli księża jakiegoś kościo ła  za
pomną o tym szczytnym powołaniu prowadzenia czło
w ieka do Boga, jednoczenia go z Nim, jeśli ich nauka, 
życie, czyny świadczą o tym, że albo nie rozum ieją misji 
Kościoła, albo nią gardzą i pracują ty lko  dla siebie, dla 
swego wywyższenia, utuczenia, a w końcu zezwierzę
cenia, to taki kośció ł a lbo nie dorósł do swego zadania, 
albo się przeżył, nie ma racji bytu i albo sam zgin ie 
cichą, powolną, naturalną śm iercią, albo go usunie 
i zajm ie jego miejsce inny, przystosowany lepiej 
do spełnienia Bosko-ludzkiego posłannictwa na świe- 
cie.

W tym prostym  i jasnym  poglądzie leży prawo do 
życia lub przyczyna śm ierci Polskiego Narodowego 
Kato lickiego Kościoła.

Jeśli ten nasz Kośció ł posunie się dalej na drodze do 
Boga, odkryje  głębsze prawa jednoczące człow ieka 
i naród z Najwyższą Istotą, jeśli podniesie swych 
wyznawców pod względem duchowym , moralnym i spo
łecznym  wyżej, aniżeli to  czyni kośció ł, któryśm y 
opuścili, jeśli księża i św ieccy zw olenn icy Narodowego 
Kościoła zdadzą wobec Boga i świata egzamin ze zna
jom ości zagadnień nowoczesnego życia i rozwiążą je 
lepiej, trwalej, bezpieczniej dla swej duszy i narodu, to 
ten Kośció ł będzie m iał rację bytu, prawo do istn ienia 
i rozwoju, jeśli nie, to zginie.

Sprawdzi się na nim wyrzeczenie Gamaliela do rady 
żydowskiej, tyczące się wystąpienia pierwszych 
chrześcijan: „Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta 
myśl czy sprawa rozpadnie się, a jeśli rzeczywiś
cie od Boga pochodzi, nie potra fic ie  ich znisz
czyć, może się czasem okazać, że walczycie z Bo
g iem ” (Dz. Ap. 5, 38-40).

W podobny sposób uzasadniał także Jezus Chrystus 
prawo do bytu swego mesjańskiego Kościoła.

W ystąp ił On ze swym reform acyjnym  programem 
w tym czasie, gdy synagoga Mojżesza była jeszcze 
potęgą w żydowskim  społeczeństwie, gdy była 
punktem  środkowym  narodowego i re lig ijnego życia, 
gdy łączyła żydostwo, a oddzie lała je od pogaństwa, 
w ięc w rogow ie Nazareńskiego Mistrza mogli Mu 
zarzucić, że reform ując synagogę, albo ją inną 
zastępując, naraża na zgubę naród jako  taki. A pom im o 
to nie cofa się Jezus, lecz w obliczu śm ierci głosi Bo
ską naukę i p ieczętuje ją w łasną krw ią i krwią 
swych uczniów, by ł bowiem przekonany, że syna
goga faryzeuszów i saduceuszów się przeżyła i musi 
z rob ić  m iejsce nowemu relig ijnem u zrzeszeniu, któ
re przyśpieszy i p rzygotu je Królestwo Boże na Z ie
mi.



Gdy oburzyli się żydzi na to, że Boski Nauczyciel 
ośmiela się krytykow ać urządzenia ówczesnego 
kościoła, podał powody, które Go uspraw ied liw ia ły 
w ewolucyjnych dążeniach (...).

W innym znów czasie, gdy się zgrom adzili żydzi 
w synagodze w Nazaret, odczyta ł im Jezus ustęp 
z proroka Izajasza, aby wykazać, że czas dojrza ły 
do mesjańskiej roboty, że stara synagoga nie czyni nic 
we wskazanym kierunku, więc trzeba, aby On w ystąpił 
jawnie i spełn ił wolę Bożą przewidzianą i przepow ie
dzianą przez największych proroków  narodu.

Rozwinąwszy zwoje Pisma Świętego czytał Jezus 
Chrystus:

„D uch  Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie  
namaścił, pos ła ł mnie, abym ubogim  n iós ł Dobrą N o
winę, w ięźniom g ło s ił wolność, a ślepym  przejrzenie; 
abym uciśn ionych odsyłał w olnych; abym obw oływ ał 
rok łaski od Pana”.

Zw inąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy 
wszystkich w synagodze były w Nim utkw ione (Łk 4, 
17-20).

O lśniewające zadanie Chrystusa i Jego Kościoła. 
W tym zadaniu leży uspraw ied liw ien ie  Bożego Męża, że 
w m omencie nadzwyczaj krytycznym  dla swego narodu 
rozpoczął budowę nowego Kościoła.

Nie m ógł czekać dłużej, choć w iedział, że się roze- 
drze zasłona Jerozolim skie j św iątyn i, że upadnie s to 
lica narodu i nie zostanie kamień na kamieniu, że 
pod obuchem rzymskiego żołnierza padnie reszta po
lityczne j n iepod leg łośc i żydow skie j i rozsypie 
się Izrael po ziemi jak  piasek po drogach św ia
ta (...)” .

W iedział to Jezus Chrystus, nawet przepow iadał 
i p łakał nad upadkiem Jerozolim y, a m im o to gotu je się 
do wykonania m esjańskiego program u, przepow ie
dzianego przed sześcioma w iekam i. Jakże wspaniały,

daleko sięgający ten program  Izajasza, natchniony 
przez Ducha Bożego! Podług niego Mesjasz ma:

1. G łosić ewangelię, to znaczy nowy, szczęśliwy czas 
wszystkim  ubogim  i upośledzonym  ludziom . 2. N ieść 
pociechę dla sm utnych, prześladowanych i  skruszo
nych. 3. Wyzwolenie dla uciem iężonych. 4. Przy
wrócenie wzroku ślepym. 5. Duchową wolność. 
6. Zm iłowanie  i  pojednanie Boże.

Prorocki ten program  czekał kilkaset lat na pod ję
cie.

Rabini i w ygodn i książęta żydowskiego narodu bali 
się w yw iesić na swych sztandarach hasła Izajasza, 
Ezechiela, Daniela, Jeremiasza, Barucha, Zacharia
sza, Abdiasza, Aggeusza, Micheasza, Malachiasza, ba
li się p rzyb liżyć mesjaszową epokę, początki K ró
lestwa Bożego, wole li lamentować, drzemać i przeżu
wać strawę m in ionych w ieków, aż S łowo stało się cia
łem i zamieszkało m iędzy ludem stęsknionym  za w ie lk i
mi i bohaterskim i czasy. Czasy nawiedzenia Pańskiego.

Z jaw ił się najw iększy z proroków ! I nie ty lko , że na
w iązał zaraz duchowe nici z w ie lk im i swymi poprzedni
kami, nie ty lko , że ożyw ił i w c ie lił w sobie ideę żydow 
skiego mesjaństwa, ale ją rozszerzył na całą ludzkość 
i spełnienie jej uczyn ił g łównym  zadaniem człowieka.

Jezusowe mesjaństwo miało zacząć ciągłe, s topn io 
we dążenie do udoskonalenia, do urzeczyw istnienia 
w sobie zam iarów i wzorów Bożych.

Do nauki i marzeń Izajasza i Ezechiela i M icheasza 
dodaje swoje poglądy, wzięte z Bożego źródła, poglądy
o O jcu swym niebieskim , o duszy ludzkiej, o doskona
łym  społeczeństwie, o nowym kapłaństw ie, o posłan
n ictw ie  człowieka.

Nigdy, żaden nauczycie l nie w ypow iedzia ł w tak k ró t
kim św iatopoglądzie ty le  treści, ty le  mądrości, nie rzucił 
na drogi ludzkie ty le  św iatła  i mocy, jak to uczyn ił Jezus 
Chrystus, Zbaw icie l rodzaju ludzkiego.

r

Śpiewem wielbimy Boga

„Lustro i róża”
„Witaj Panie...” — to pierwsza kaseta audio, którą 

wydałem dedykując ją Bogu Najwyższemu jako 
wdzięczność za wszelkie dary i łaski w Roku Jubileu
szowym 2000. Możemy usłyszeć na niej wiele piose
nek i pieśni religijnych znanych nam z kościołów, jak 
np. „Barka", „Przyjdź Duchu Święty", „Prawo m iłości’’, 
„S.O.S”, oraz mojego autorstwa jak: „W ita j Panie, 
„Otwieram mój św iat”  i wiele innych. Myślę, że kaseta 
ta i znajdujące się na niej utwory będą pomocne ka-
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płanom w duszpasterstwie i nie tylko, ale i wiernym 
naszego i innych Kościołów.

Pragnę wyrazić wdzięczność i serdecznie podzięko
wać wszystkim tym parafiom, ich duszpasterzom i wier
nym, którzy zapraszali mnie do wzięcia udziału w róż
nych uroczystościach parafialnych z koncertem moich 
pieśni, gdzie wspólnie mogliśmy wielbić Boga, dziękując 
Mu za liczne dobrodziejstwa. Miłym jest dla mnie fakt, że 
w duchu ekumenicznym byłem zapraszany i śpiewałem 
również w parafiach Kościoła Rzymskokatolickiego.

Dziś z wielką radością pragnę oddać w ręce słuchaczy 
nową kasetę audio zatytułowaną „Lustro i Róża” wydaną 
w 2003 roku. Usłyszymy na niej piętnaście utworów 
mojego autorstwa, wśród których są pieśni o matce, ojcu, 
domu rodzinnym, życiu a także odrobina poezji. Chciał
bym, aby te kasety były dla każdego odbiorcy nutą ref
leksji, modlitwy, zamyślenia.

Pragnę wyrazić wdzięczność i złożyć wyrazy szacunku 
tym wszystkim, którzy okazali mi swoją życzliwość przy 
realizowaniu i wydaniu tej kasety.

Osoby zainteresowane nabyciem kaset proszę o kon
takt telefoniczny pod numerem 0 609 428 423 lub pod 
adresem:

Ks. Bogdan Skowroński

Parafia Polskokatolicka 
ul. Gałczyńskiego 32 
87 — 100 Toruń

Wszystkim, do których trafią te kasety, życzę wielu Łask 
Bożych i miłego odbioru.

Ks. Bogdan M. Skowroński



Droga 
Krzyżowa

Chrystus cierniem koronowany

Od Środy Popielcowej do Wielkiego Tygodnia

Kyrie elejson... Panie, zmiłuj się!
Z końcem lutego 30 r. n.e., 
na naradzie Sanhedrynu 
powzięto decyzję o pojmaniu 
Jezusa Chrystusa. „Przedniejsi 
kapłani i faryzeusze wydali 
rozkaz, by każdy, kto dowie się
0 Nim, gdzie przebywa, 
oznajmił o tym, by
Go pojmano” (J 11,57). Toteż 
nic dziwnego, że towarzyszący 
Chrystusowi w podróży 
z Efrem, przez Jerycho do 
Jerozolimy uczniowie bali się. 
Uczucia nurtujące umysły
1 serca Apostołów nie były obce 
Mistrzowi, toteż aby sprawa 
była całkowicie wyjaśniona, 
przywołuje Chrystus
w pewnym momencie uczniów 
do siebie i w sposób otwarty, 
już bez jakichkolwiek 
przenośni, obrazów 
i porównań wskazuje na swą 
mękę, „że będzie wydany 
i skazany na śmierć, że będą się 
zeń natrząsać, plwać na Niego, 
ubiczują Go, i zabiją, a dnia 
trzeciego zmartwychwstanie” 
(Mk 10, 32-34). Niestety, 
wypaczone pojęcie mesjasza 
stało na przeszkodzie 
zrozumieniu tych słów. Łukasz 
Ewangelista stwierdza, że 
Apostołowie „nic z tego nie 
rozumieli” (18, 34).

M usimy zrozum ieć i przejąć się 
treścią tej osobliwej prze
pow iedni. Obchodzona rokrocz
nie pamiątka męki Chrystusa 
jest przypom nieniem  prawdziwych 
cierpień Boga-Człowieka, po
niesionych w czasie, ok. 30 r. 
n.e.

O bok h is to rycznego  aspektu 
istn ie je  również aspekt re lig ijny, 
teo log iczny — i ten w łaśnie ma na 
uwadze Kościół, gdy w Niedzielę 
zwaną Zapustną zapowiada po
przez słowa ewangelicznej pery
kopy okres cierpień i męki Jezusa 
Chrystusa.

Modlitwa w Ogrójcu

Przez uczestn ictwo w cerem onii 
posypania g łów  poświęconym  po
pio łem  weszliśmy w okres W iel
kiego Postu. W litu rg ii zw iemy go 
również „Świętą Czterdziestn icą” . 
Uzasadnieniem tej nazwy jest fakt, 
że został on ustanow iony na 
pamiątkę czterdziestodniowego po
stu Chrystusa na pustyni. W Środę 
Popielcową litu rg ia  spow ija  się 
w pokutną barwę fio le tu, m ilkną 
radosne śpiewy kościelne, a w spó ł

czucie z cierp iącym  Zbaw icie lem  
podkreślać będą takie nabożeń
stwa, jak Gorzkie Żale i Droga 
Krzyżowa. Rozpocznie się okres 
d ługiego, bo trwającego aż 40 dni 
postu — zwanego W ielkim  Postem.

Cały sens tego okresu zamyka 
się w m ożności przeżycia podsta
wowego dzieła Chrystusowego, 
dzieła O dkupien ia  ludzkości. „K ła 
niam y Ci się, Panie Jezu Chryste, 
i b łogosław im y Tobie, boś przez

Pocałunek Judasza

krzyż i mękę swoją świat odkupić 
raczył” . Chrześcijanin musi zda
wać sobie sprawę z tego, jak wiele 
zawdzięcza Chrystusowi, Jego zbaw
czemu dziełu, Jego niew innie prze
lanej krwi, Jego śm ierci na krzyżu. 
Musi zrozum ieć, że Jezus sta ł się 
dobrow oln ie  pojednawczą ofiarą, 
że oddał życie za wszystkich ludzi, 
aby wszyscy m ieli m ożność żyć 
nadprzyrodzonym  życiem  łaski 
i zbaw ić swe dusze. C hrześcijanin 
musi zrozum ieć, że m iłość, jeżeli 
jest prawdziwa, musi być m iłością 
o fiarną, nie ty lko  gotow ą na 
poświęcenie, ale i poświęcającą 
się — taką musi być m iłością, jak 
m iłość Jezusa Chrystusa. Nie ty lko  
trzeba to zrozum ieć, ale i przepoić 
tym i prawdami swoje „ja ” .

Postać cierpiącego Zbaw icie la 
niech będzie dla nas wzorem, przy
kładem i siłą. Okres W ie lk iego Postu 
to okres pokuty, okres zadośću
czynienia Panu Bogu za nasze 
grzechy, okres błagania Boga 
o zm iłowanie.

Panie, zm iłu j się! — oto  dewiza 
W ie lkiego Postu. W ołajm y o m iło 
sierdzie Boże. M ódlm y się. Nie ma 
innej drogi, jak ty lko  droga zm iło 
wania Bożego, wyznania grze
chów, poprawa życia, zastąpienie 
n ienawiści i grzechu m iłością oraz 
cnotą chrześcijańską.

W okresie W ielkiego Postu, 
będącym przygotowaniem do 
uroczystości W ielkanocy, ma się 
dokonać odnowienie naszego ży
cia wewnętrznego. Zwracają na 
to uwagę słowa starego hym 
nu kościelnego, w którym wraz 
z Kościołem powtarzamy: „Oto 
nadchodzi Twój dzień, w któ
rym wszystko na nowo rozkwit
nie; obyśmy także odnowieni 
przez łaskę mogli śpiewać pieśń 
nową”. Bo też Wielki Post jest 
nie tylko czasem wytężonej pra
cy wewnętrznej, ale również 
obfitego wylewu łaski Bożej. 
Zasługujem y na to przez um art
wianie ciała (post), w ypełnia
nie uczynków miłosierdzia chrze
ścijańskiego oraz szczerą i ser
deczną modlitwę.

Post — o czym nauczał nas 
sam Zbawiciel — wzm acnia w ia
rę i udziela siły wewnętrznej, 
tak bardzo koniecznej do zm aga
nia się ze złem.



Podróże: Siadami Jezusa Chrystusa

Cezarea Palestyńska zwana Nadmorską
Cezarea Palestyńska, zwana też Nadmorską, 

odległa od Jerozolimy ok. 120 km, początkowo 
była miastem fenickim (Turris Stratonis). W r. 25 
przed narodzeniem Chrystusa król Herod Wielki 
(żył w latach 73-4 r. p.n.e.) rozpoczął przeksz
tałcanie tutejszej niewielkiej zatoki w ogromny 
port, który stał się wówczas najwspanialszym 
portem nad Morzem Śródziemnym i wzniósł tu 
wspaniałe miasto, nazywając je Cezareą na 
cześć Cesarza Augusta. Budowę miasta ukoń
czono około 10 r. przed narodzeniem Chry
stusa. Dzięki swemu korzystnemu położeniu 
i przepychowi rychło przyćmiło ono Jerozo
limę i stało się siedzibą namiestników rzym
skich (m.in. Piłata Poncjusza) i ich garni
zonu.

Miasto zajmowało powierzchnię 150 hekta
rów. Ze wschodu otoczone było murem obron
nym, a w wodę zaopatrywał je akwedukt dłu
gości dziesięciu kilometrów, biegnący z półno
cy. Król wybudował w mieście szereg budyn
ków użyteczności publiczunej, takich jak: 
forum, świątynia poświęcona Augustowi, pałac- 
-rezydencję królewską, teatr na pięć tysięcy 
miejsc, amfiteatr i termy rzymskie. Był tam także 
hipodrom (tor wyścigowy dla koni i rydwanów) 
długości 320 metrów i szerokości 80 metrów, 
mogący pomieścić 20 tysięcy widzów (!).

Większość tych budowli wykonano z białego 
marmuru przywiezionego z Włoch. Doskonały 
system kanalizacji przecinał miasto i odprowa
dzał ścieki do morza. Mieszkańcy Cezarei prze
ważnie w większości byli pochodzenie grecko- 
syryjskiego. Jednakże w północnej części 
miasta, w pobliżu akweduktu, mieszkała dość 
znaczna gmina żydowska.*

Z Cezareą Palestyńską związanych jest wiele 
mom entów z h istorii p ierwotnego Kościoła. 
Jako pierwszy g łos ił tu Ewangelię d ia 

kon Filip, jeden z kolegium  „S iedm iu” powołanych 
w Jerozolim ie  przez apostołów : „F ilip  zaś znalazł się 
w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zw iastował 
dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei” (Dz 8, 40). Dia
kon F ilip zam ieszkiwał tu do końca swego życia, co 
utrzym ywał m iędzy innym i św. H ieronim , któremu w385 
roku pokazano w Cezarei dawne m ieszkanie Filipa. 
W tej Cezarei bywał kilka razy apostoł Paweł (Dz 9,30; 18, 
22; 21, 8.16). Tutaj też przebyw ał on dwa lata w w ięzie
niu (Dz 25, 4).

Apostoła  Pawła podejm ow ał w Cezarei wspom niany 
diakon Filip: „W yruszywszy zaś nazajutrz (z Ptole- 
maidy) p rzybyliśm y do Cezarei i weszliśmy do domu 
ewangelisty Filipa, k tó ry  by ł jednym  z siedm iu, 
i zatrzym aliśm y się u niego. A m ia ł on cztery córki, dzie

wice, które p ro rokow a ły” (Dz 21, 8-9). W domu d iako
na — ewangelisty Paweł przebywał przez kilka dni.

W te j Cezarei by ł równie ze swą m isją aposto ł P iotr — 
zaproszony przez Korneliusza, setnika kohorty zwanej Ital
ską, stacjonujący w Cezarei: „W Cezarei mieszkał pewien 
człow iek, im ieniem Korneliusz, setnik z kohorty  zwanej 
Italską, pobożny i » bojący się Boga« wraz z całym swym 
domem. Dawał on w ielkie  ja łm użny ludow i i zawsze 
m od lił się do Boga” (Dz 10, 1-2). »Bojący się Boga« 
oznaczało pogan nawróconych na monoteizm, którzy 
nie przestrzegali jeszcze wszystkich przepisów Prawa 
Mojżeszowego, chociać uczestniczyli w n iektórych 
nabożeństwach synagogalnych. Korneliusz, obywatel 
rzymski, był „setn ikiem  kohorty, zwanej Ita lską” stac jo 
nującej w siedzibie p rokuratorów  w Cezarei, był sym pa
tykiem  judaizm u. Wraz z w iarą w jednego Boga przyją ł 
w iele zwyczajów żydowskich, nie stając się jednak pro- 
zelitą w znaczeniu ścisłym  (Dz 10, 1-8).

Wyraźną wolą Bożą było, aby apostoł P iotr był 
w Cezarei Nadmorskiej — Palestyńskiej. W tym celu Bóg 
posłał anioła do Korneliusza, aby Korneliusz zaprosił 
Piotra do swego domu. Oto św iadectwo historyczne 
dotyczące tego faktu: „O koło  dziewiątej godziny dnia 
(Korneliusz) u jrzał wyraźnie w w idzeniu anioła Pań
skiego, k tó ry wszedł do niego i pow iedzia ł: »Korneliu- 
szu!«. On zaś w patru jąc się w niego z lękiem zapytał: 
»Co, panie?«. O dpow iedzia ł mu: »M odlitw y tw oje  i ja ł
mużny sta ły się ofiarą, która przypom nia ła cieb ie Bogu. 
A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź nie jakiego Szy
mona, zwanego Piotrem! Jest on gościem pewnego 
Szymona, garncarza, k tó ry ma dom nad morzem«. 
Kiedy zn ik ł anioł, (Korneliusz) zawołał dwóch dom ow 
n ików  i pobożnego żołnierza spośród swoich podw ład
nych. Opow iedzia ł im wszystko i posłał ich do Jafy.

Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zb liża li się 
do miasta, wszedł P iotr na dach, dach był płaski — 
jakby taras, aby się pom odlić. Była mniej w ięcej szósta 
godzina dnia (oko ło  południa  — naszego czasu). 
O dczuwał głód i chcia ł coś zjeść. K iedy przy
gotow ywano mu posiłek, w padł w zachwycenie. W idzi 
niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedm iot 
podobny do w ielkiego p łótna czterema końcami opada
jący ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czw orono
żne, płazy naziemne i ptaki pow ietrzne. »Zabijaj, Pio
trze, i jedz!« — odezw ałs ię  do niego głos. »0 nie, Panie! 
Bo n igdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego« — 
odpow iedzia ł Piotr. A g łos znowu po raz drugi do niego: 
»Nie nazywaj nieczystym  tego, co Bóg oczyścił«. 
Powtórzyło się to  trzy razy i natychm iast wzięto ten 
przedm iot do nieba” (Dz 10, 3-16).

W w idzeniu tym  Bóg pouczył Piotra, że już nie ma 
zw ierząt ry tualn ie  czystych i nieczystych, a tak samo 
nie ma ludzi czystych i n ieczystych — wszyscy ludzi, 
i Żydzi i poganie, powołani są do zbawienia.

„K iedy P io tr zastanaw iał się, co może oznaczać 
widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy 
Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. »Czy 
przebywa tu w gościnie  Szymon, zwany Piotrem?« — 
pytali głośno. K iedy P iotr rozm yślał jeszcze nad w idze
niem, pow iedzia ł do niego Duch: »Poszukuje cię trzech 
ludzi. Zejdź w ięc i idź z nim i bez wahania, bo Ja ich

*  O Cezarei Fiiipowej pisaliśmy w „Rodzinie” nr 1 z b.r.



posłałem«. P iotr zszedł od owych ludzii i powiedział: »Ja 
jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliś
cie?*. A oni odpow iedzie li: »Setnik Korneliusz, człow iek 
spraw iedliw y i bogobojny, o czym zaświadczyć może 
cała ludność żydowska, otrzym ał polecenie od anioła 
św iętego, aby cię wezwał do swego domu i w ysłucha ł 
tego, co mu powiesz«. (P iotr) w ięc zaprosił ich do wnę
trza i ugościł. A następnego dnia w yruszył razem z nim i 
w towarzystw ie n iektórych braci z Ja fy ” (Dz 10,17-23). 
Odległość z Jafy do Cezarei Nadm orskie j wynosi 44 
k ilom etry. Podróż tę odbyli zapewne pieszo, gdyż 
w tedy nie było takich jak dziś środków  lokom ocji.

„Nazajutrz wszedł (P iotr z towarzyszącym i mu oso
bami) do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy 
swych krewnych i najbliższych przyjació ł. A kiedy P iotr 
wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkankie, padł 
mu do nóg i ddał mu pokłon. P io tr podniósł go ze s ło 
wami: »Wstań, ja też jestem człow iekiem «” (Dz 10, 24
-26). Oddanie P iotrow i pokłonu nie należy pojm ować 
w sensie adoracji re lig ijne j, ale jedyn ie  w sensie g łębo
kiej czci dla apostoła Piotra.

Piotr, po wstępnej rozm owie z Korneliuszem, wszedł 
z nim do jego domu i zastał tam licznie  zgrom adzonych 
i przem ów ił do nich: „W iecie, że zabronione jest Żydow i 
przestawać z cudzoziem cem  lub przychodzić do niego. 
Lecz Bóg mi pokazał, że nie w olno żadnego człow ieka 
uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też 
wezwany przybyłem  bez sprzeciwu. Zapytu ję  więc: po 
co mnie sprow adziliście?” Korneliusz odpowiedział: 
„Cztery dni temu, gdy m odliłem  się o godzin ie dziew ią
tej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej 
szacie i rzekł: »Korneliuszu: twoja m odlitwa została w y
słuchana i Bóg wspom niał na twoje jałmużny. Poślij w ięc 
do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Jest on 
gościem w domu Szymona, garbarza, nad morzem«. 
Posłałem w ięc natychm iast do ciebie, a ty  dobrze zrob i
łeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy sto im y przed 
Bogiem, aby w ysłuchać wszystkiego, co Pan tobie 
po lec ił” . W tedy P iotr powiedział: »Przekonuję się, że 
Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. A le w każdym 
narodzie m iły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliw ie. Posłałswe słowo synom Izraela, zw iastu
jąc im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. Wiecie, co się dzia ło w całej Judei, począw
szy od Galile i, po chrzcie, k tó ry  g ło s ił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim,

przeszedł On dobrze czyniąc i uzdraw iając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami 
w szystkiego, co zdzia ła ł w ziemi żydowskiej i w Jerozo
lim ie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
w skrzesił Go trzeciego dnia i pozw olił Mu ukazać się 
całemu ludowi, ale nam, wybranym  uprzednio przez 
Boga na św iadków, któ rzyśm y z Nim jed li i p ili po Je
go zm artw ychw staniu. On nam rozkazał ogłosić  ludow i 
i dać świadectwo, że Bóg ustanow ił Go sędzią żywych 
i um arłych. W szyscy pro rocy świadczą o tym , że każdy, 
kto w Niego wierzy, przez Jego imię o trzym uje odpu
szczenie grzechów«. Kiedy P iotr jeszcze m ów ił o tym, 
Duch Święty zstąpił na wszystkich, tzn. na pogan, k tó 
rzy s łuchali nauki. I zdum ie li się w ierni pochodzenia 
żydow skiego, któ rzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha 
Świętego w ylany został także na pogan. Słyszeli 
bowiem, że m ówią językam i i w ie lb ią  Boga. Wtedy 
odezwał się Piotr: »Któż może odm ów ić chrztu tym, 
którzy otrzym ali Ducha Świętego tak samo, jak my?«.
I rozkazał ochrzc ić  ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem 
upros ili go, aby zabaw ił u nich jeszcze kilka d n i” (Dz 10, 
28-48).

Tak w ięc Korneliusz, zamieszkały w Cezarei Pale
styńskiej, by ł pierwszym poganinem nawróconym  na 
chrześcijaństwo. Przez chrzest Korneliusza Duch 
Święty pouczył Piotra, że pogan przechodzących na 
chrześcijaństwo nie należy zobowiązywać do przestrze
gania przepisów rytua lnych Prawa Mojżeszowego. 
Poganie nazywali wyznawców Chrystusa „chrześci
janam i” sami zaś chrześcijanie nazywali siebie 
„uczn iam i” , „b raćm i” , „św ię tym i". Właśnie: „W  A n
tioch ii po raz pierwszy nazwano uczniów  chrześcija
nam i” (Dz 11, 26).

Cezarea była ważnym centrum  życia i myśli chrześci
jańskiej także dla poaposto lskie j epoki Kościoła. 
W r. 195 odby ł się tu synod, na którym  ustalono jako 
obowiązujące obchodzenie W ielkanocy w niedzielę, po 
pierwszej w iosennej pełni księżyca.

W Cezarei Palestyńskiej zamieszkał w późniejszym 
okresie swego życia Orygenes, jeden z najstarszych 
i najwybitn ie jszych uczonych: b ib listów , teo logów  i f ilo 
zofów  oraz pisarzy, apologetów.

Orygenes u ro dz ił się oko ło  185 r. p raw dopodobn ie  w A le k 
sandrii w rodzin ie  chrześcijańskie j. Bardzo m łodem u, bo  
liczącem u ok. 18 lat, b iskup A le ksan drii Cem etriusz pow ie rzy ł

cd. na str. 15

Rekonstrukcja portu w Cezarei. Odkrycia archeologiczne umożliwiły sporządzenie ogólnego planu miasta i wyznaczenie granic portu

i  m ń jiirn



Tradycje polskie
Kiedy kończył się już okres Bożonarodzeniow y, a było 

to zawsze w święto M atki Boskiej G rom nicznej, rozbierano  
choinki, szopki i jasełka, z tym że ostatni obraz popular
nych jasełek pokazywano jeszcze w  święto Matki Boskiej 
Grom nicznej. W idać tam było M aryję z Dzieciątkiem  na 
rękach, świętego Józefa, arcykapłana Sym eona z dwom a  
klerykam i i świętą Annę. W dzień ten rozbierano jasełka, 
śpiewając kolędy.

Od Gromnicznej
do Popielca

W dzień Oczyszczenia Naj
świętszej Maryi Panny (2 lu
tego) święcono powszechnie 
w kościołach świece, aby je 
potem starannie przechowy
wać w domach przez cały rok. 
Świece te dawano do rąk 
konającym. Wierzono też, że 
te poświęcone świece sku
tecznie bronią domostwa 
przed wilkami, a zapalone 
w czasie burzy i gromów, 
oddalają niebezpieczeństwo 
od domu. Stąd też świece 
te nazywano gromnicami.

Następnego dnia po G rom nicz
nej, obchodzono dzień świętego 
Błażeja — patrona od bólu gardła 
(3 lutego). W dniu tym święcono 
w kościele jabłka, których używano 
później jako lekarstwa. Gdzienie
gdzie organiści roznosili św ięcone 
jab łka po domach, o trzym ując za 
to datki. W niektórych okolicjach 
zamiast jabłek święcono małe 
świeczki, tzw. błażejki, którymi 
potem okrążano gardło chorego.

W dwa dni później, w dzień świę
tej Agaty (5 lutego), święcono 
w kościele chleb, sól i wodę. Środki 
te miały być skuteczną ochroną 
przed ogniem i w czasie pożaru też 
ich powszechnie używano. „Sól 
świętej Agaty broni od ognia 
chaty” — mówiono przysłowiowo. 
Święcono też kartki z napisami 
broniącym i przed pożarem, które 
wieszano w chacie. Soli tej uży
wano też przy kopaniu nowej 
studni lub czyszczeniu jej w w ig ilię  
świętego Jana.

Zapusty obchodzono hałaśliw ie, 
wesoło, hulaszczo. Nadchodził bo
wiem czterdziestodniow y post, to 

Gromnica chroniła domostwa 
przed wilkami

też należało jeszcze w ostatnie dni 
użyć radości św ieckiej. Oczyw iś
cie, jedzono ponad miarę, p ito  też 
ponad wszelką miarę, tańczono, 
awanturowano się. Urządzano też 
maskarady. M ikołaj Rej pisał o tym 
z niechęcią: „W niedzielę mięso- 
pustną kto zasię nie oszaleje, na 
urząd jako ma być tw arzy nie 
odm ieni, maszkar, ubiorów, ku 
diabłu podobnych, sobie nie w y
myśli, już jakoby nie uczynił 
krześcijańskiej pow inności dosyć” .

Zabawa dochodziła szczytu 
w zapustny wtorek (dzisiejsze Ostat
ki). O północy c ich ła  muzyka, 
sprzątano ze stołu resztki uczty 
i stawiano śledzie na znak, że zaczął 
się W ielki Post.

Popielec był przede wszystkim 
uroczystością kościelną, do której 
przyw iązywano dużą wagę. Jak 
pisze Jan S tan is ław  Bystroń

w swych Dziejach obyczajów w daw- 
wswych Dziejach obyczajów w daw
nej Polsce, „by ło  coś efektownie 
teatralnego w tym geście, z którym 
nie wytrzeźw ieni jeszcze po nocy 
b iesiadnicy szli do kościoła, aby 
g łow y posypać popiołem . Najw ięk
si panowie nawet, nie zawsze
0 niedzielnym nabożeństwie pamię
tający, udawali się do kościoła; 
chorzy prosili księdza, by do domu 
zajechał z popiołem . M łodzież, jak 
zwykle swawolna, obsypywała się 
popiołem , w workach i garnkach 
przynoszonym , o co śm iechu
1 kłótni było dosyć” .

W Środę Popielcową odbywało 
się też po wsiach: „tańczenie na 
urodzaj” . Kobiety zb iera ły się 
w karczmie, by tańcząc — a raczej 
były to podskoki — zapewnićsob ie  
urodzaj p lonów. Na zachodzie 
i Mazowszu znane było wożenie 
grajka, co m iało oznaczać koniec 
wesołości zapustnej. Działo się to 
tak, że na ozdobnie p rzystro jonych 
taczkach w yw ożono grajka do 
karczmy, po czym go — oczywiście 
sym bolicznie — palono lub w ie
szano. Gdzieniegdzie grajka za
stępow ał bałwan ze słom y w mę
skim ubraniu.

Z Popielcem związane też były 
zabawy, podczas których przyw ią
zywano do kłody dziewczęta, które 
nie wyszły za mąż w czasie zapu
stów. Różne fo rm y miała ta zaba
wa, najczęściej c iągnię to  przez 
wieś spory k loc i każdą dzie
wczynę, która nie zdołała się 
zawczasu ukryć, przywiązywano 
doń łańcuchem , każąc jej ciągnąć 
kłodę do drzw i karczmy. Tam 
następował wykup i zwolnienie. 
W miastach przyczepiano pannom 
małe klocki drewniane.

Na Rusi zwyczaj „ko ło d k i” m iał 
znacznie bogatsze form y. Tam 
bowiem cały zapustny tydzień, 
maślanycia, pośw ięcony był roz
maitym praktykom  z kłodą, którą 
przedstawiano w ludzkiej postaci, 
obchodząc jej urodziny i pogrzeb.

Rozpoczynał się czterdziestod
n iowy W ielki Post, którego su
m iennie przestrzegano. N iektórzy 
przez ten cały czas w ogóle mięsa 
nie jadali i w ina nie pili. Przeciętny 
dom szlachecki, m ieszczański czy 
w łościański bardzo starannie prze
strzegał postu, zwłaszcza na Ma
zowszu i na wschodzie. W ielki Post 
byłokresem ciszy, skupienia, poboż
ności. Nie słychać było muzyki, 
nie w olno  było tańczyć, nie było 
gwarnych zebrań towarzyskich, na
wet s tró j był poważniejszy. Śpie
wano jedynie nabożne pieśni.



Rozważania

W poszukiwaniu szczęścia
Już starożytni filozofowie próbowali zdefiniować 

szczęście. Czym właściwie jest? Epikur twierdził, że 
bardzo często ludzie nie są szczęśliwi tylko dlatego, 
ponieważ wyobrażają sobie, że nie mogą być 
szczęśliwi.

Dlaczego poszukujemy szczęścia? Nic nie rodzi się 
z pustki ani z niczego. Zawsze jest jakaś przyczyna.

Człow iek może być ty lko  szczęśliwy w odniesien iu  do 
drugie j osoby. Sam, będą ty lko  dla siebie, nie może być 
i nie będzie szczęśliwy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że 
człow iek z natury swej jest istotą społeczną, żyjącą 
w kontakcie z drugim  człow iekiem. Są to tw ierdzenia, 
z którym i — na ogó ł — wszyscy się zgadzamy. Spró
bujm y chociaż przez chw ilę  nad tym się zastanowić.

Do szczęścia zawsze konieczny jest ktoś lub 
potrzebne jest coś, czego obecność lub w iara w dob ie 
gającą końca nieobecność daje człow iekow i radość. 
Temu czemuś musi człow iek zawierzać i równocześnie 
w ierzyćsob iesam em u, swemu dom owi, swoim bliskim , 
m iejscu pracy, otaczającym  go ludziom . Zawierzyć 
przyjm owanym  zasadom i wyznawanym ideałom.

Wiara pozostaje w tym , co szczęściem i radością 
ogarnia dlatego, że temu komuś lub czemuś się sobą 
oświadcza, że w tym kimś lub czymś znajduje siebie 
i oddanie dla siebie. Dlatego wiara dla szczęścia jest 
sterem i podporą, z niej pochodzi u każdego człow ieka 
swoistość, siła i w zniosłość samego odczucia i przeży
wania szczęścia. Z w iary też szczęście okazuje się takie, 
jaką wiarą się nim obdziela. I słusznie utrzym uje się, że 
wiara jest matką szczęścia.

W spólnie wypracowane i zdobywane szczęście 
chroni człow ieka od bodajże największego nieszczęś
cia, jakim jest czucie się szczęśliwym w samotnoś
ci. Bowiem w ierzyć szczęściu, to zarazem i kochać,

i w m iłości kogoś lub czegoś znajdować, i utrzym ywać 
swoją wiarę w szczęście.

Psychologow ie tw ierdzą, że szczęście nie rodzi się 
samo z siebie, ale zawsze ma ojca — w szacunku oraz 
matkę — w wierze z m iłości. To, z kogo lub z czego 
człow iek jest szczęśliwy, pozostaje zawsze we wzajem
nym uznaniu i szacunku tak dalece, że niepodobne 
jest w tym jak ieko lw iek uchybienie. Zresztą w szczęściu 
nawet b łędy przestają być błędami, ponieważ przy czci 
i uznaniu wszystko przesłania miłość.

D laczego m iłość jest tym, co podaje rękę szczęściu? 
C hcia łoby się powiedzieć, że m iłość to samo szczęście, 
k tóre znalazło sobie serce i w nim się ostaje. I temu 
sercu w ierzy do tego stopnia, że wszystko w nim i zeń 
czyni szczęśliwym i przepajanym radością. Szczęśliwa 
sobą m iłość ty lko  szczęście w idzi i doń jedynie się kła
nia, bo poza nim wszystko inne z jej uczuć znika.

Ludzie są szczęśliw i dlatego, że sobie wzajemnie 
wierzą, otaczają się życzliwością, przywiązaniem, żyją 
w przyjaźni, wybaczają wszystko, nie chowają niczego 
w zapamiętaniu. Jeżeli ludzie znajdują w sobie coś, co 
stanowi wyłącznie o ich szczęściu osobistym  i co jest 
w zasadzie nie do zastąpienia, pow inni o to dbać i zabie
gać. Życie w przyjaźni to przede wszystkim  um iłowanie 
w poczuciu trwającego powiązania dwojga ludzi. Samą 
przyjaźnią n iepodobna obdzie lać się po drogach życia, 
gdyż byle spotkanego m iłować przecież nie można. 
W przyjaźni musi się człowiek czuć szczęśliwie i być pew
nym, co do wzajemnego uznania.

W m iłości spełnia się uścisk dwóch rąk: przyjaźni 
i szczęścia. Spełnia się również jedyne życzenie przeży
wania szczęścia w postępowaniu wspólną drogą ku 
wspólnemu celowi — zarówno w radosnych, jak i w sm ut
nych dniach. A w tym przyjaźń znaczy więcej niż na
wet czyjaś wdzięczność, bo wdzięczność — to dług, 
a przyjaźń w miłości — to z wzajemnej wiary nagradzane 
szczęście.

Nie jest ła tw o znaleźć szczęście. Musi się ono „obu 
dz ić” w nas samych, w kontakcie z uznawanym przez 
nas ca łkow ic ie  drugim  człow iekiem , a w ięc w kontakcie 
podpartym  naszą wiarą.

Świat wokół nas

Trzęsienia 
Ziemi

Początek 2004 r. okazał się 
wyjątkowo niespokojny. Jeszcze 
w starym roku, 26 grudnia 2003 r., 
miało miejsce tragiczne trzęsienie 
ziemi w irańskim mieście Bam. 
Zginęło co najmniej 30 tys. osób. 
W pierwszych dwóch tygodniach 
stycznia br. trzęsienia ziemi na
wiedziły Algierię, Meksyk, indone
zyjskie wyspy Lombok i Bali, Taj
wan i Japonię.

Każdego roku rejestruje się na 
całym świecie co najmniej 10 ty 
sięcy trzęsień ziemi. Szacuje się, 
że zapewne dwa razy tyle nie jest 
rejestrowanych z powodu braku 
aparatury badawczej na terenach 
słabo zaludnionych lub niedostęp
nych dla człowieka. Silne trzęsie

nia pojawiają się średnio raz na 
52 dni na lądzie i raz na 28 dni 
na dnie oceanu.

Można wy różn ić dwa główne typy trzę
sień ziemi. Jeden, tzw. wulkanicz
ny, to efekt rozprężania się gazów 
i ruchów magmy wdzierającej się 
w warstwy skalne. Silniejsze i bar
dziej niebezpieczne są wstrząsy tek
toniczne (9 na 10 wszystkich trzę
sień), powodowane przez poruszanie 
się tzw. płyt litosfery. Zgodnie 
z teorią płyt litosfery, powierz
chnia naszej planety podzielona 
jest na siedem wielkich płyt i k il
ka mniejszych, poruszających się 
w tempie kilku centymetrów na rok. 
Gdy jednak dojdzie do zderzenia, 
płyty mogą wsuwa się jedna na dru
gą, powodując właśnie trzęsienia 
ziemi. Wstrząs powstaje pod powierz
chnią (tzw. ognisko trzęsienia ziemi, 
hipocentrum) i rozchodzi się 
w postaci powierzchniowych fal 
sejsmicznych od epicentrum (znaj
dującego się na powierzchni).

Pas największej aktywności sejs
micznej obejmuje zachodni Pacy
fik — od Alaski przez Japonię 
i Tajwan, na południe przez Filipiny,

aż do Nowej Zelandii. Wśród kra
jów chętnie odwiedzanych przez 
polskich turystów najbardziej na
rażone na wstrząsy są Grecja, Tur
cja i Włochy.

Do tej pory nie ma skutecznej 
metody przewidywania trzęsienia 
ziemi. Polsce, na szczęście, trzę
sienia ziemi raczej nie grożą. Warto 
jednak wiedzieć, co zrobić na wy
padek katastrofy (przebywając 
np. w krajach nad Morzem Śródziem
nym). Otóż: Najbezpieczniej jest 
na otwartej przestrzeni, z dala 
od linii sieci elektrycznej. Nale
ży unikać wchodzenia do budyn
ków. Jeżeli już jesteśmy w środ
ku, najlepiej schować się pod naj
mocniejszą ścianą. Można też sta
nąć w futrynie drzwi. Jeżeli je
steśmy akurat w samochodzie, na
leży zatrzymać się i nie opusz
czać auta. Po ustatniu wstrzą
sów lepiej omijać mosty i wiaduk
ty.

Oprać, na podstawie art.: „Ka
tastrofy nie do przewidzenia” , 
Rzeczpospolita” nr 11 z 14 stycz
nia 2004 r.



List z Torunia: Festiwal M uzyki Chrześcijańskiej w Toruniu

Song of Songs
W dniach 27-28 czerwca 2003 

roku w Toruniu odbyła się szósta 
edycja Międzynarodowego Eku
m enicznego Festiwalu Muzyki 
Chrześcijańskiej „Song of Songs” 
pod patronatem Ks. Kardynała 
Józefa Glempa — Prymasa Polski 
Kościoła Rzymskokatolickiego. Dy
rektor festiwalu Wojciech Zaguła 
oraz organizatorzy zwrócili się 
z prośbą do Ks. Bp. Prof. Dr. hab. 
Wiktora Wysoczańskiego — Zwierz
chnika Kościoła Polskokatolickie- 
go o przyjęcie tytułu Oficjalnego 
Gościa SONG OF SONGS. Z racji 
wcześniej ustalonych obowiązków 
Ksiądz Biskup Zwierzchnik nie 
mógł wziąć udziału w tym przed
sięwzięciu. Reprezentantem na
szego Kościoła i delegatem Księ
dza Biskupa zostałem ja, za co 
pragnę wyrazić moją wdzięczność 
Księdzu Biskupowi.

Festiwal Song of Songs od sześ
ciu lat gromadzi w Grodzie Koper
nika kilkanaście tysięcy młodych 
ludzi z całej Polski oraz coraz wię
cej z zagranicy. Wśród młodzieży 
licznie zgromadzonej można było 
też zauważyć wielu ludzi starszych 
oraz dużo dzieci. Przy ruinach 
zamku krzyżackiego z umieszczo
nej tam sceny słychać było piękne 
śpiewy n iosące się echem wzdłuż Wisły,

Betlejem, grudzień 2003 r. 
Bazylika Narodzenia Pańskiego 

*

Fot. wykonano w przed
dzień Wigilii Bożego 
Narodzenia. Nie ma spo
koju w Ziemi Świętej. 
Przemyt broni, materia
łów wybuchowych, strze
lanina, ogromna liczba 
zabitych. Zaostrza się 
konflikt bliskowschod
ni.

Módlmy się o pokój!

a specerujący ludzie zatrzymywali 
się, aby potem dołączyć do całości, 
by móc usłyszeć różne rodzaje 
muzyki, którą wykonawcy chwalili 
imię Pana. To wspaniałe wydarze
nie jest nie tylko największym 
chrześcijańskim festiwalem muzy
cznym w środkowej Europie, ale 
również spotkaniem jedności mło
dych chrześcijan pragnących żyć 
w zgodzie z Ewangelią w jedno
czącej się Europie.

Festiwal ten jest mi bliski tym 
bardziej, że miałem zaszczyt wziąć 
w nim udział cztery lata temu, śpie
wając tam trzy pieśni zamie
szczone na mojej kasecie pt. Witaj 
Panie! Rozpoczynając go modlitwą 
na tle klasycznej muzyki prosiłem 
Boga o jedność wszytkich chrześ
cijan w myśl słów Pana „aby 
wszyscy byli jedno...”

Od trzynastu lat jestem probo
szczem parafii w Toruniu i gdy 
dowiaduję się lub jestem zapro
szony na tego typu imprezy muzy
czne i kulturalne, zawsze staram się 
brać w nich udział, poznając przy 
tym wielu artystów, piosenkarzy 
i ludzi kultury, a tym samym rozsła
wiając dobre imię naszego Koś
cioła. W rozmowie ze znaną pio
senkarką Eleni, która śpiewała na 
tym festiwalu i którą znam z innych

koncertów, można było ubogacić 
się pięknem jej wiary, rozmodlenia, 
które zresztą jak wiemy przenosi 
na estradę i do treści piosenek. 
Żona Pana Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej pani Jolanta Kwaś
niewska, która swoją obecnością
i słowem uświetniła ten festiwal, 
podkreśliła jak ważne w życiu mło
dzieży i ludzi są wiara i to leran
cja religijna, czego dowodem był 
śpiewany przez reprezentantów róż
nych wyznań piękny hymn festiwalo
wy. Nie zabrakło też Arki Noego.

Program II TVP transmitował 
wiele fragmentów festiwalu 5 lipca 
2003 roku. Wśród wykonawców 
byli między innymi wcześniej 
wspomniani: Eleni, Arka Noego 
a także Magda Anioł, Cape Walk 
(Niemcy), Greg Walton (USA), Pol- 
lyanna (USA), Anastasis, Gabriel 
(Izrael), Trzecia Godzina Dnia, 
White Spirit (Francja) i inni.

Podczas rozmowy z ks. Janu
szem Olszańskim — Prezesem 
Oddziału Pomorsko-Kujawskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej wyra
ziliśmy naszą radość z faktu, że 
w naszym kraju, a tym bardziej 
w Toruniu, słychać co roku piękne 
śpiewy, które bratają ludzi różnych 
wyznań i poglądów. Przecież je
steśmy dziećmi tego samego Bo
ga, którego nie da się podzie
lić.

Ks. Bogdan Skowroński



Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
W Święto Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2003 roku, w szpitalu w Łodzi zmarł

Ś.tP.
ks. Zygmunt GNYP

Ks. Zygmunt Gnyp urodził się 29 września 1933 r. w Olchowcu, na zamojszczyźnie. W 1952 roku został przyjęty 
do Seminarium Duchownego Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie. W latach 1955-1958 ukończył Chrześci
jańską Akademię Teologiczną na sekcji starokatolickiej.

8 lutego 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Juliana Pękali w katedrze pw. Św. Marii Magdale
ny we Wrocławiu.

Od 12 maja 1959 r. do czasu przejścia na emeryturę w dniu 1 września 1998 r. ks. Zygmunt Gnyp pełnił 
obowiązki duszpasterskie administratora, a później proboszcza parafii pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Łodzi 
przy ul. Żeromskiego 56.

Pogrzeb śp. ks. Zygmunta Gnypa odbył się 30 grudnia 2003 r. w parafii pw. Św. Rodziny w Łodzi przy 
ul. Limanowskiego 60. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył delegowany przez Zwierzchnika Kościoła 
bpa prof. Wiktora Wysoczańskiego — ks. infułat Ryszard Dąbrowski, kanclerz Kurii Biskupiej Kościęła Polsko
katolickiego. Współkoncelebransami byli: ks. Stanisław Muchewicz — proboszcz parafii pw. Św. Rodzi
ny w Łodzi i ks. Henryk Dąbrowski — dziekan dekanatu warszawsko-łódzkiego. Udział wzięli również 
ks. mgr Antoni Strzelczyk i ks. Czesław Krasiukianis.

Śp. ks. Zygmunt Gnyp został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Łodzi przy ul. Ogrodowej.

Niech odpoczywa w Pokoju!

cd. ze str. 11

po Klem ensie A leksandry jsk im  w 203 r. k ie row n ic tw o A le k
sandry jsk ie j S zkoły Katechetycznej, k tórą można by ło  uznać 
za p ro to typ  współczesnych A kadem ii Teologicznych, czy 
F ilozoficzno-Teo log icznych . Rektorem  tej Szkoły b y ł do 215 r. 
Następnie przen iós ł się do Cezarei N adm orskiej. O koło 230 r. 
w Cezarei o trzym a ł św ięcenia kapłańskie z rąk b iskupów : A le 
ksandra z Je rozo lim y i Teoktyta b iskupa Cezarei. W krótce 
za łożył tu Szkolę Katechetyczną, podobną do A leksandry j
skiej. Tu ow ocn ie pracow ał, aż do uw ięzien ia go z po lecenia  
prześladow cy chrześcijan Decjusza. Tortu row any pon iós ł 
śm ierć męczeńską za wiarę w 254 roku. M ia ł wówczas 70 lat.

Półw ieku po śm ierci O rygenesa jegoteo log ia  rozsze
rzyła się w całym Kościele wschodnim .

O życiu i dzia łalności Orygenesa dow iadujem y się 
przede wszystkim  od Euzebiusza, k tó ry pośw ięcił mu 
prawie cały szósty rozdział swej „H is to rii Kościelnej” .

Euzebiusz u rodz ił się oko ło  263 r. w Cezarei Palestyńskiej, 
dlatego nazywany jes t Euzebiuszem z Cezarei. Z m arł tam 
w 339 r. Teolog, biblista, a zarazem p ierw szy h is to ryk  Kościoła, 
zosta ł w 313 r. b iskupem  Cezarei. B ra ł udzia ł w soborze n ice j
skim  w 325 r. Jest autorem  w ielu dzieł. Do na jważnie jszych  
jego dzie ł należą: „K ron ika ", w k tó re j przedstaw ia dzieje ludz
kie od  na jdawnie jszych czasów, zwłaszcza od Abraham a do 
325 r. po Chrystusie. „K ro n ik a " jes t św iadectwem  jego dosko
na łe j zna jom ości Pisma Świętego. Następne dzieło, to dzieło  
„O ż y c iu  K onstan tyna" — „D e v ita  C o nstan tyn i”. Dzięki swoim  
pracom  historycznym , a przede wszystkim  autorstw u: „H is to r ii 
K ośc ie lne j" o trzym ał Euzebiusz m iano ojca h is to rii Kościoła.

Euzebiusz był św iadkiem rozwoju chrześcijaństwa na 
Palestyńskiej Ziem i i dzięki jego pismom w iem y wiele, 
również co do losów poszczególnych m iejsc św iętych.

W 640 r. Arabowie zajęli m iasto Cezareę, a w r. 1102 — 
Krzyżowcy. Król Francji św. Ludw ik (1217-1270),

organ izator i uczestnik krucjat, u fo rty fikow a ł miasto. 
Zostało ono jednak ca łkow icie  zniszczone w r. 1291 
przez napad m ieszkańców miasta Akko, znajdującego 
się w północnej części Izraela.

W latach 1959-1964 w łoska misja archeologiczna 
przeprowadziła tu kilka kampanii w ykopaliskowych, 
odkrywając resztki herodiańskich m urów m iejskich, 
portu, teatru (z licznym i kolum nam i i kapite lam i) i am fi
teatru, forum , h ipodrom u oraz akweduktu. W ykopali
ska te, rozciągające się na ogrom nej przestrzeni, obra
zują jak wspaniała musiała być Cezarea Nadmorska 
jako sto lica  Palestyny z czasów cesarstwa rzym skie
go.

Miałem zaszczyt być w tejże Cezarei w dniu 18 sierp
nia 2000 r. — Roku W ielkiego Jubileuszu Chrze
ścijaństwa. W arto było zw iedzić chociażby ru iny tego, 
tak wspaniałego niegdyś miasta, m iasta dzia łalności 
diakona Filipa, dzia łalności Aposto łów  Piotra i Pawła, 
miasta życia i dzia łalności Korneliusza, Orygenesa
i Euzebiusza.

W arto było tam być, by przypom nieć sobie w iado
mości z H istorii Kościoła i Patrologii, a przez napisanie 
tego artyku łu  przekazanie Czyte ln ikom  M iesięcznika 
Kato lick iego  „R odzina” w iadom ości, jak to już w cza
sach apostolskich bujnie rozw ija ło  się chrześcijaństwo 
w Cezarei Palestyńskiej. Pojechałem na tę p ielgrzymkę 
by pog łębić swą wiedzę. Gdybym  tam nie był, nie 
byłoby i tych a rtyku łów  o obu Cezareach. Nadto napisa
łem je w oparciu o przekazy Ewangelii, tej jedynej i 
najważniejszej Księgi świata. To co było marzeniem 
mego życia przed pie lgrzym ką do Ziem i Świętej obec
nie jest treścią mego życia.

Ks. Stanisław Muchewicz
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Wiara-Nadzieja-Miłość
(na dawnych kartach pocztowych)

Któż z nas nie lubi dostawać pięknych kart pocztowych? 
Często nawet sami kupujemy pocztówki z jakiegoś wspaniałego 
miejsca, w którym przebywamy. Są tak pięknie wykonane, że już 
nie trudzimy się robieniem fotografii.

stać św. Marii Magdaleny — w róż
nych wersjach.

Polacy, jeszcze przed odzyska
niem Niepodległości, a więc przed 
rokiem 1918, kochali się w alegory
cznych wizjach nękanej przez los 
Ojczyzny. Określenie, które jak
że często pisane było na pocztów
kach — to „Nasza Święta” — czyli Pol
ska. Jednymi z najczęstszych serii 
były pocztówki z alegorycznymi — 
oczywiście kobiecymi — postaciami 
Wiary, Nadziei i Miłości. Piękna 
kobieta, o uduchowionej twarzy, 
ubrana w białą szatę, przepasaną 
czerwoną materią, chwytająca się 
krzyża, jako ostatniej deski ratun
ku — to oczywiście Polska, która właś
nie w czasach niewoli widzała ocale

nie jedynie w krzyżu. Tę liczącą b li
sko 100 lat pocztówkę prezentujemy po
wyżej. Były zresztą różne wersje pre
zentowanej sceny.

Największym sprzymierzeńcem pocz
tówki był szybki rozwój druku. Ilość wzo
rów i nakłady rosły w niewiarygodnym 
wprost tempie. W świecie karty poczto
wej nie istniały trudności finansowe 
czy paszportowe, a posłaniec uczuć, któ
rym była pocztówka, miał pierwszeń
stwo.

N ie wszyscy zapewne wiedzą, 
że początkowo karty pocz
towe krążyły wyłącznie na 

terenie kraju, w którym zostały wy
dane. I tak było do 1 lipca 1875 r., 
kiedy to dopuszczono je do między
narodowego obiegu. Spowodowało 
to istny wulkan korespondencji. Już 
w roku 1875 wysłano z 22 krajów 
należących do Światowego Związku 
Pocztowego 231,5 miliona pocztówek. 
Pod koniec XIX wieku Judzi opano
wała tzw. mania kartkowa. Kolekcjo
nerami byli nawet królowa Wiktoria
i papież Pius X, który osiągnął już 
liczbę 10 tysięcy pocztówek w swych 
zbiorach, kiedy został papieżem.

Porównywalnie tak wielkim prze
łomem w kwestii wysyłania wiado
mości i przekazywania uczuć oka
zała się w końcu XX wieku poczta 
elektroniczna — Internet oraz telefon 
komórkowy z jego sms-ami.

Na przełomie wieku XIX i XX karta 
ilustrowana dobrze nadawała się do 
utrwalania i nauki obyczajów, do 
podsuwania wzorów miłości, tęskno
ty, rozpaczy, szczęścia. Symbolicz
ne cechy, jakie nadawał modernizm 
postaci kobiecej, pocztówka wprowa
dziła do swego świata w formie powie
lanego stereotypu. Nie na darmo więc 
właśnie to modernizm nadał otatecz- 
ny kształt modzie na pocztówkę, która 
musiała, podobnie jak innedziedziny 
sztuki tzw. czystej i sztuki użytkowej, 
ujawnić ulubione motywy recesyjne.

Pocztówka prezentowała nie tylko 
widoki miast, piękne budowle, parki, 
ale i uczucia — podpisane i na wieki 
narysowane, namalowane i sfotografowa
ne w tysiącach egzemplarzy. Uczucia 
te, to: Wiara, Nadzieja, Miłość, Za
duma, Tęsknota, Macierzyństwo, Ra
dość, Strach, Żal, Rozpacz, Czułość.

Każda typowa sytuacja życiowa 
mogła być przedstawiona najczęś
ciej za pomocą odpowiednio upozo- 
wanej kobiety. Kobieta bowiem by
ła prawdziwą bohaterką pocztów
ki.

Postacie pocztówkowe obdarzone 
były wyrazistą gestykulacją, zgodną 
z obyczajem XIX i XX wieku, wzoro
waną na żywych obrazach, teatrze, 
a potem na niemym kinie. Gesty przy
bierały na sile, gdy postać była 
stylizowana na starożytną. Szaty 
kobiece miękko układały się do syl
wetki. Twarz — nadzwyczajnie pięk
na, anielskiej urody — wyrażała udu
chowienie. Niezwykle ważną rolę 
odgrywały włosy — oczywiście, 
włosy długie.

Ludzie kolekcjonowali piękne pocz
tówki. Często bowiem karta pocz

towa mogła stanowić muzealną rep
rodukcję słynnego obrazu. Można 
było nabyć reprodukcje obrazów 
znanych malarzy — także polskich: 
Teodora Axentowicza, Józefa Mehof
fera, Piotra Stachiewicza. Na łamach 
„Rodziny” prezentowaliśmy swego cza

su najsłynniejsze bodajże malarskie 
przedstawienie Matki Boskiej Grom
nicznej Piotra Stachiewicza. Najświęt
sza Maryja Panna idąca wśród ośnieżo
nych zagród chłopskich i pól, oświet
la drogę cudowną świecą, a zgraja 
wilków staje przed Nią jak wryta. 
Piękne oblicze Matki Bożej jaśnieje 
w poświacie księżycowej i bieli szat.

Lubowano się w postaciach tzw. 
uduchowionych. Bardzo często spot
kać można było na pocztówkach po-


