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Boże Ciało r. 1685  Rozważania biblijne

„Duch Prawdy doprowadzi was 
do całej prawdy”

Gwiazdą błysnął 
dzień na wschodzie, 
wszedł promieniem  
w serca ludzi, 
w nadwiślańskim  
starym grodzie 
coś się czyni... 
coś się budzi... 
Ciętych mieszczek 
zm ilk ły gwary, 
sercu wielkich 
bliżsi prości  —

Zda się spłynął 
A nio ł wiary 
z hasłem 
zgody i miłości.
Na wież dachy 
pozłociste, 
na żywiącą ziemię — 
macierz 
patrzy niebo 
takie czyste, 
jak dziewiczy 
czysty pacierz.
Z  sadów płynie  
woń kłębami 
od akacji 
lśniących biało... 
Owo święto 
nad świętami!
Owo dzisiaj:
Boże Ciało!

Z  poezji Artura Oppmanna: 
„Boże Ciało” (fragment)

NASZA OKŁADKA:
XVI l-wieczny ołtarz główny w koście
le polskokatolickim pw. św. Kazimie
rza w Poznaniu.

W Ewangelii według Jana (16,12- 
13) czytamy: „Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz 
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, dopro
wadzi was do całej prawdy”.

Pojęcie „prawdy” ma długą i 
bogatą historię. Terminu tego uży
wali i używają przedstawiciele filozo
fii i nauk szczegółowych. W ciągu 
wieków powstawały najróżniejsze 
definicje tego pojęcia, uwzględnia
jące specyficzne, różne punkty spoj
rzenia na prawdę. Dla Biblii prawdą 
jest Bóg, Jezus Chrystus. Według 
św. Jana: „łaska i prawda przyszła 
przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). W 
Nim ma ona mieszkanie; jest to 
prawda uosobiona: „Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Całe 
życie i nauka Jezusa Chrystusa jest 
głoszeniem i dawaniem świadectwa 
prawdzie: „Teraz usiłujecie Mnie 
zabić, człowieka, który wam po
wiedział prawdę usłyszaną od Boga” 
(J 8,40). Jezusa pragną zabić ci, któ
rzy nie chcą czynić prawdy.

Tę myśl podejmuje także św. 
Paweł, który głosi posłuszeństwo 
prawdzie. „Nie możemy niczego 
dokonać przeciwko prawdzie, lecz 
wszystko dla prawdy” (2 Kor 13, 8); 
winni iść „słuszną drogą, zgodnie z 
prawdą Ewangelii” (Gal 2,14). Głosić 
„prawdę Ewangelii” — to wyzwalać 
człowieka, ukazując mu jego związki 
z Jezusem Chrystusem. „W Nim 
także i wy usłyszeliście słowo 
prawdy, Dobrą Nowinę o waszym 
zbawieniu. W Nim również uwierzy
liście i zostaliście naznaczeni pie
częcią Ducha Świętego, który był 
obiecany” (Ef 1, 13). „Słyszeliście 
przecież o Nim i zostaliście pouczeni 
w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w 
Jezusie, że — co się tyczy poprzed
niego sposobu życia — trzeba 
porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodni
czych żądz, odnawiać się duchem w 
waszym myśleniu i przyoblec czło
wieka nowego, stworzonego według 
Boga, w sprawiedliwości i prawdzi
wej świętości” (Ef 4, 21-24).

Pismo Święte mówi: Bóg jest 
prawdą. „Podczas gdy Prawo zostało 
nadane przez Mojżesza, łaska i 
prawda przyszły przez Jezusa Chry
stusa” (J 1, 17).

A jaki jest świat? Czy nie wydaje 
się nam, że wokół jest samo kłam
stwo i obłuda? Zastanówmy się rów

nież nad sobą, dlaczego unikamy 
prawdy? Jak odnaleźć prawdę? 
Prawdę słów, prawdę czynów; praw
dę o ludzkiej twarzy człowieka. Jest 
to jeden z ważniejszych problemów 
człowieka.

Powróćmy do naszej dzisiejszej 
Ewangelii według św. Jana i do słów 
Chrystusa, który stojąc przed Piła
tem, powiedział: Ja się na to narodzi
łem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. To są 
bardzo ważne słowa Jezusa Chry
stusa; słowa, za które nasz Pan 
zapłacił życiem. Aby tak świadczyć, 
trzeba żyć w prawdzie. Tu jest ta głę
boka różnica między nami a Chry
stusem. Ludzie znają wiele definicji 
prawdy, ale trudno im „być w 
prawdzie” .

Chrystus głosił prawdę sobą, 
przecież On „jest drogą, prawdą i 
życiem” . Gdy mówił, to doskonale 
wiedział, że „błogosławieni cisi” , 
„błogosławieni miłosierni” , „błogo
sławieni pokój czyniący” . W Ewangelii 
św. Jana czytamy: „A oto znów 
przemówił do nich Jezus tymi sło
wami: Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności (J 8,12). Dlaczego więc, 
my, uczniowie Jezusa Chrystusa, 
wciąż chodzimy w ciemności; dla
czego nie przyjmujemy Jego słowa 
prawdy? On przecież mówi do nas: 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawaj
cie” , albo „Przykazanie nowe daję 
wam, abyście się wzajemnie miło
wali” (J 13, 34). Z tych słów promie
niuje głęboka prawda. Wsłuchujmy 
się w nią i ulegajmy jej władaniu. Św. 
Augustyn pisał: „Zrozum więc, jeśli 
zdołasz, duszo obciążona ciałem 
poddanym skażeniu, duszo przytłu
miona ziemskimi myślami, rozli
cznymi i różnymi; zrozum więc — 
jeśli zdołasz — że Bóg jest Prawdą. 
Napisano bowiem, że Bóg jest świat
łością. Nie tą światłością, jaką widzą 
oczy, lecz tą, którą dostrzega serce, 
gdy słyszysz: to jest Prawda. Nie 
badaj, nie próbuj wiedzieć, co to jest 
Prawda. Natychmiast bowiem wyjdą 
na twoje spotkanie mgły i cienie 
zmysłowych obrazów oraz chmury 
majaków wyobraźni i zamącą jas
ność twojego pierwszego wejrzenia, 
gdym tobie powiedział: Prawda. Tak, 
w tym pierwszym wejrzeniu jesteś 
olśniony jak błyskawicą, kiedy się 
mówi: Prawda. Trwaj w nim, jeśli 
możesz” (O Trójcy Świętej).



24 czerwca: Św. Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel m ia ł do spełnienia 
dwa zadania: po pierwsze m iał 
przygotować naród na przyjście 
obiecanego Mesjasza, po drugie — 
miał dokonać odnowy człowieka 
przez udzielenie mu chrztu pokuty. 
Zadania te realizował poprzez 
swoją postawę życiową i przez 
swoją naukę. Nie ty lko  narzucił 
sobie surowy styl życia, ale także 
konsekwentnie go realizował. Ta
kie postępowanie nie podobało się 
wielu jemu współczesnym, szcze
gólnie faryzeuszom i uczonym 
w Piśmie, dlatego „udarem nili za
m iar Boży względem siebie, nie 
przyjmując chrztu” (Łk7,30). Oka
zali się głuchym i na wezwanie Bo
ga. Inaczej zareagowali ce ln icy 
i grzesznicy oraz cały lud, którzy 
„przyznawali słuszność Bogu, 
przyjmując chrzest Janowy” (Łk7, 
29). W ynika z tego nauka, że 
nawrócenie jes t zawsze zależne od 
postawy nawracającego się czło
wieka. Przede wszystkim  ważne 
jest to, w jaki sposób człowiek 
uwrażliw ia swoją duszę na głos 
Boga.

Jezus Chrystus powiedział
o Janie Chrzcicielu: „M iędzy naro
dzonym i z niew iast nie ma w ięk
szego od Jana C hrzcic ie la” (Łk 7, 
28). Jest więc on w  szeregu proro
ków zapowiadających przyjście 
Chrystusa największym i najbliż
szym Zbawiciela. Największym, bo 
zamyka pierścień osób zapowiada
jących Chrystusa. Najbliższym, bo 
bezpośrednio Go poprzedza. Sto
jąc na krawędzie Starego i Nowego 
Testamentu, czerpie z przeszłości
i  rysuje kontury przyszłości. 
Wielkość Jana Chrzciciela polega 
przede wszystkim na tym, że przy
ją ł i spełn ił na sobie misję proro
ka.

Uroczystości ku czci św iętych 
Kośció ł obchodzi zwykle w dzień

ich śmierci, będącej narodzeniem 
dla życia wiecznego. Jedynym 
wyjątkiem  w tym względzie jest 
św. Jan Chrzciciel, którego pamiąt
kę narodzenia obchodzi Kościół ja- 
ko odrębną uroczystość — wszak 
żaden św ięty nie jest tak ściśle 
związany z tajemnicą Wcielenia jak 
syn Zachariasza i Elżbiety. Jego 
też działalność kaznodziejska sta
nowi przygotowanie drogi dla 
Chrystusa. Jego też śmierć jedynie
o krok wyprzedza kalwaryjską 
ofiarę krzyżową Syna Boże
go.

Chociaż obecnie pamiątka na
rodzenia Poprzednika Chrystuso
wego nie jest tak uroczyście przez 
Kośció ł obchodzona, to  w wielu 
okolicach ludność polska ten dzień 
tradycyjnie świętuje. Wiejskie świą- 
tyn ie  — zwłaszcza te, wzniesione 
pod wezwaniem św. Jana Chrzci

ciela — zapełniają się w tym dniu 
w iernym i. Imię Jan jest również 
w naszej polskiej tradycji bardzo 
popularne. Wszystko to jest w y
mownym świadectwem, że kult tej 
niezwykłej postaci jest nadal ży
wy, a naszym, kato lickim , obo
wiązkiem — jest jeszcze bardziej 
go pogłębić. Nie poprzestając 
więc na okazywaniu czci zewnętrz
nej temu świętemu, starajm y się 
nasze myśli, słowa i czyny po
św ięcić sprawie Bożej tak, jak 
zawsze to czyn ił św. Jan C hrzci
ciel.

Narodziny św. Jana Chrzci
ciela są także i dziś powodem ra
dości dla nas, chrześcijan. Spo
dziewamy się bowiem po poprzed
niku Jezusa Chrystusa, że nas od
powiednio przygotuje na przyj
ście Pana. Ufamy, że zrobi to 
najlepiej, bo był tak blisko Niego.

Ten, który przygotował drogę Panu
Św. Jan Chrzciciel, z rąk którego 

przyjął chrzest Jezus Chrystus, 
nauczał: „Nawróćcie się, bo bli
skie jest królestwo niebieskie” 
(Mt 32).



W uroczystość Bożego Ciała, we wszystkich parafiach polskokatoiickich 
wierni składają Eucharystycznemu Panu hołd uwielbienia i wdzięczności 
przez udział w procesjach, śpiew, a przede wszystkim poprzez przystąpie
nie do Stołu Pańskiego. Szczególną oprawę ma zawsze uroczystość 
Bożego Ciała w parafii katedralnej w Warszawie, przy ui. Szwoleżerów 4.

Boże Ciało
Na początku kwietnia br., w 

Wielki Czwartek obchodziliśmy 
uroczyście pamiątkę ustanowienia 
Eucharystii. W tym dniu dziękowa
liśmy Chrystusowi za łaski płynące 
przez Najświętszy Sakrament, w 
którym dane jest nam przeżywać 
ofiarę Chrystusa tak, jak ją przeży
wali Apostołowie podczas Ostat
niej Wieczerzy. Tę ofiarę Chrystus 
powierzył Apostołom i całemu 
Kościołowi i polecił: „To czyńcie 
na moją pamiątkę” .

Posłuszni poleceniu Chrystusa, 
gromadzili Apostołowie, a potem 
ich następcy, całe rzesze chrześci
jan. Podczas dziękczynnej mod
litwy wspominali Mękę, Śmierć i 
Zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa i całe zbawcze dzieło Jego 
życia. Nie było to jednak tylko 
wspomnienie, ale i sprawowanie 
Chrystusowej Ofiary.

Pan nasz, Jezus Chrystus, po to 
ustanowił swoją Ofiarę, by wie
rzący mogli się do Niego przyłą
czyć, współdziałać z Nim i współ- 
ofiarować się Ojcu. W ten sposób 
wierni uczą się wraz z Chrystusem 
oddawać się Ojcu i wyrażają goto
wość wypełniania Jego woli w 
całym swoim życiu.

„To jest Ciało Moje, to jest Krew 
Moja” . Kapłan dokonujący przei
stoczenia chleba i wina w Ciało w 
Krew Jezusa, uobecnia Go w spo
sób szczególny. Wypowiadając 
przytoczone tu słowa, kapłan jakby 
występuje w osobie Jezusa. Także 
wszyscy wierni składają nie tylko 
przez ręce kapłana, ale i w raz z nim 
Ofiarę eucharystyczną. „Ofiarą 
czystą i świętą” jest sam Jezus 
Chrystus w swej tajemnicy pas
chalnej. To On został nam dany 
przez Ojca dla naszego zbawie
nia, byśmy mogli Go znowu ku 
chwale Ojca złożyć jako naszą 
ofiarę.

Z racji jednak naszego zjedno
czenia z Chrystusem, musimy jed
nocześnie składać w ofierze sa
mych siebie. Chrześcijanie przez 
Eucharystię nie tylko jednoczą się 
z Chrystusem w Jego kapłaństwie, 
ale spożywają Ciało i Krew Chry
stusa, Jako zadatek zmartwych
wstania. Tak zapowiedział Chrystus:
„Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew ma życie wieczne, a Ja

„K to  spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym "(J 6, 
54). Na zdj. Pierwszą Komunię św. w 
parafii szczecińskiej przyjmuje dziec
ko specjalnej troski

go wskrzeszę w dniu ostatecznym” 
(J 6, 54).

Widzimy więc, że życie wieczne i 
zmartwychwstanie nasze zapocząt
kowuje się już przez przyjęcie ofia
rowanego i uwielbianego Ciała 
Syna Bożego. Tak pełnego zjed
noczenia z tajemnicą paschalną 
Chrystusa nie ma w  żadnym innym 
sakramencie.

To sakramentalne oddanie się 
Bogu domaga się spełnienia w 
ciągu życia, przejęcia się „tym 
samym duchem, który ożywia 
Jezusa Chrystusa: A Jezus Chry-

W Eucharystii — jak w 
żadnym innym sakramencie — 
urzeczywistnia się rów
nież jedność wyznawców 
Chrystusa. Eucharystia jest 
wspólną ucztą.

stus „stał się posłusznym aż do 
śmierci, do śmierci na krzyżu” (Flp 
2, 8). Chrześcijanin uczestnicząc 
w Eucharystii ma nadzieję, że sta
nie się to „mocą śmierci i zmart
wychwstania Chrystusa” . Eucha
rystia jest przede wszystkim zna
kiem tej „wszechwładnej mocy, 
która okazuje się na nas wierzą
cych” , a „jest to ta sama wszech
władna moc, którą (Bóg) okazał na 
Chrystusie, gdy Go z martwych

wskrzesił i posadził po swej pra
wicy w niebiesiech” (Ef 1, 19-20).

Chleb i wino dzielone między 
wszystkich są dobrze przemawiającym 
znakiem jedności i miłości. „Ponie
waż jeden jest chleb, przeto my, 
liczni, tworzymy jedno ciało. Wszy
scy bowiem bierzemy z tego same
go chleba” (1 Kor 10, 17).

W Ewangelii św. Jana (rozdział
13), gdzie znajdujemy opis Ostat
niej Wieczerzy, upewnia się nas, że 
miłość wzajemna między uczniami 
Chrystusa wiązała się w Jego za
miarach z Eucharystią. Właśnie w 
czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus 
Chrystus umył Apostołom nogi, 
wskazując, że i oni powinni „sobie 
nawzajem umywać nogi” (J 13,14). 
Także w czasie Ostatniej Wiecze
rzy powiedział im:

„Przykazanie nowe daję wam: 
abyście się wzajemnie miłowali i 
abyście tak jak Ja was umiłowałem 
i wy wzajemnie się miłowali. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzaje
mnie miłowali” (J 13, 34-35).

Eucharystia nie jest tylko Komu
nią św. przyjmowaną indywidual
nie, dla umocnienia życia religij
nego, ale jest prawdziwą 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 wszyscy.

Komunię św. przyjmuje się w 
czasie Ofiary Eucharystycznej, tzn. 
Mszy św., jako wspólny pokarm i 
jednoczący. Odmawia się przed
tem Modlitwę Pańską, która jest 
modlitwą braterską i zawiera mię
dzy innymi prośbę o darowanie 
nam naszych win, „jako i my odpu
szczamy naszym winowajcom” .

Jedność i miłość między ucznia
mi Chrystusa ma być skutkiem 
Eucharystii. Chrystus daje swe 
Ciało pod postacią chleba, by two
rzyć i jednoczyć swe Ciało Misty
czne. Chrystus pojednał ludzi z 
Bogiem. Chciał jednak, aby jed
ność i wzajemna miłość łączyła 
tych, którzy w Niego uwierzyli.

Przez uczestniczenie we Mszy 
św. i przyjmowanie Ciała i Krwi 
Chrystusa wzrasta miłość między 
Zgromadzeniem i umacnia się jed
ność. Eucharystia prowadzi nas do 
jedności i miłości, ale Chrystus 
wymaga naszej współpracy — 
gotowości do pomagania Mu w 
gromadzeniu rozproszonych dzie
ci Bożych (J 11, 52). Pamiętajmy o 
tym, uczestnicząc w uroczystoś
ciach Bożego Ciała.



Objawienie Boże
Objawienie Boże ma charakter wydarzenia, dialogu, 

w którym Bóg mówi do człowieka (Hbr 1, 1-2). Bóg 
oznajmia człowiekowi to, czego nie może on odczytać 
ze świata: wewnętrzną rzeczywistość Boga i Jego rela
cję do stworzenia. „Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i 
Duch Święty stworzył świat i ,nie przestawał dawać o 
sobie świadectwa’ (Dz 14,17), ale objawiał się wielok
rotnie i w różny sposób, w świecie i w dziejach”. Według 
teologów starokatolickich (chociaż nie tylko), Obja
wienie jest samoudostępnieniem się (samoudzieleniem 
się) Boga, jest darem Boga z samego siebie, którego 
udziela On człowiekowi. Bp Urs Kury pisał: „Przez 
Objawienie rozumiemy odsłaniające samoudostępnie- 
nie się Boga, którego dokonał On poprzez swoje potę
żne i miłosierne działanie wobec narodu izraelskiego i w 
końcu w Jezusie Chrystusie. Objawienie nie jest więc 
ponadczasowym obwieszczeniem nauki Boga, którego 
dokonuje On o sobie, o swojej istocie i swojej woli oraz 
przedkłada je za pomocą specjalnych organów jako 
całość prawdy objawionej, którą trzeba przyjąć z wiarą. 
Objawienie Boga nie jest Jego pouczającym samowy- 
jaśnieniem. Objawienie to sam Bóg w swoim 
historyczno-zbawczym i jednorazowym działaniu 
objawiającym, potwierdzonym w księgach Starego i 
Nowego Testamentu w sposób równie jednorazowy”.

A więc Objawienia — samoudostępnienia się Boga — 
nie powinniśmy rozumieć w tym sensie, że Bóg w obja
wieniu mówi coś o samym sobie. Samoudostępnienie 
się Boga człowiekowi osiąga w Jezusie — poprzez unię 
hipostatyczną — swój punkt kulminacyjny, staje się 
objawieniem w sensie absolutnym, „Gdy jednak nade
szła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego’ (Ga 4, 4). 
,A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas’ (J 1,
14). W Jezusie Chrystusie nastąpiło pełne i doskonałe 
Objawienie Boże: „W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: 
Bóstwo, na sposób ciała’ (Kol 2, 9). Tylko w Jezusie 
Chrystusie możliwe jest wybawienie: ,i nie ma w 
żadnym innym zbawienia’ (Dz 4, 12). W Jezusie Chry
stusie objawił się Bóg w Trójcy Jedyny, niedostępny i 
niepojęty w swej istocie, i w swej zbawczej mocy, i to w 
całej pełni: .Oświadczamy, iż Boga poznajemy z Jego 
mocy (...), Jego istota natomiast pozostaje niedo
stępna’ (Bazyli Wielki, List 234, 1)” .

Jeżeli Objawienie ma stać się zasadą działania czło
wieka, to owo samoudostępnienie się Boga musi zostać 
wyrażone w słowach. To literalne przedstawienie 
Objawienia — głoszonego żywym słowem, a przekazy
wanego przez Tradycję — ma swoją historię, odbywa 
się pod kierownictwem Boga, a więc także jest Obja
wieniem Bożym. „Dopiero przy założeniu, że zostanie w 
pełni uznane historyczne uwarunkowanie Objawienia 
— pisał bp Urs Kur y — może również być uznane Pismo 
Święte jako świadectwo właśnie tego historycznego 
Objawienia Boga w jego jednorazowym i nieporówny
walnym znaczeniu. Biblia nie Jest’ po prostu Objawie
niem ani też nie zawiera’ Objawienia. Biblia jest świa
dectwem Objawienia, a mianowicie spowodowanym 
przez samego Ducha Świętego udokumentowanym, 
autentycznym świadectwem Objawienia” .

Świadectwo biblijne jest sprawozdaniem świadków 
tego, co „Bóg uczynił i powiedział” , a także jest „posła
niem za pomocą którego ukazuje się i urzeczywistnia 
potęga błogosławieństwa i prawdy Boskiego Objawie
nia” . Biblia jest jedynym autentycznym świadectwem 
Objawienia Boga, a jej autorytet wynika z faktu, że przy 
jej spisaniu istotną rolę odegrał Duch Święty. „Ty 
natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci

powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat 
bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą 
cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez 
wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga 
natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do prze
konywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawied
liwości — aby człowiek Boży był doskonały, przyspo
sobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 14-17). 
Autor Drugiego Listu do Tymoteusza ustanawia zatem 
regułę istotną dla teologów, a mianowicie, że Pismo 
Święte jest źródłem mądrości i najwyższą normą dla 
badań teologów. Kościoły starokatolickie uważają 
Pismo Święte za najważniejsze źródło i podstawę wiary, 
ponieważ przekazuje słowo samego Boga. „Żywe 
bowiem jest słowo Boże, skuteczne (...) (Hbr 4, 12) i 
ma moc „zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi 
świętymi”  (Dz 20,32).

W Piśmie Świętym teolodzy starokatoliccy odnajdują 
punkt wyjścia refleksji na temat Kościoła. Ich eklezjolo
gia pozostaje w ścisłym związku z naukami biblijnym i i 
chętnie korzysta z ich wyników; powstawała ona w ciąg
łej konfrontacji z Dobrą Nowiną. Św. Paweł nauczał: 
„(...) strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej 
gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wie
dzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary” (1 Tm 6, 
20-21). Owym depozytem jest Słowo Boże, najważniej
sze źródło teologii. Kościół odczytuje Pismo Świę
te w świetle „reguł w iary” .

Teksty Nowego Testamentu, a  zwłaszcza Dzieje Apo
stolskie i Listy Apostolskie, są dla nas podstawowym 
źródłem informacji o powołaniu Apostołów, przygoto
waniu ich do przyszłego posłannnictwa oraz powstaniu 
pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Eklezjologia 
starokatolicka często odwołuje się do Dziejów Apostol
skich, które stanowią jakby pomost pomiędzy czasami 
Jezusa Chrystusa a dziejami pierwotnego Kościoła. 
Dowiadujemy się z nich o tajemnicy zesłania Ducha 
Świętego, o tym — jak poprzez Wieczernik — rozrasta 
się pierwsza wspólnota chrześcijańska w Jerozolimie. 
Św. Łukasz ukazuje nam kształtowanie się pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich: jak powstawały ich pier
wsze struktury organizacyjne, jak z niewielkiej grupy 
uczniów Chrystusa z pomocą Ducha Świętego — pow
stał Kościół, którego Apostołowie poszli na cały świat, 
aż „na krańce ziemi” (Dz 1, 6), głosząc Dobrą Nowinę.

Podkreślając rolę Nowego Testamentu w  teologii sta
rokatolickiej, należy także przypomnieć, że spisanie 
jego ksiąg poprzedził okres przedliteracki, w którym 
Objawienie Boże (słowa i czyny Jezusa) było przeka
zywane przez Tradycję apostolską wczesnego Koś
cioła. A więc Objawienie Boże — głoszone żywym sło
wem, przekazywane przez Tradycję apostolską — jest 
czymś wcześniejszym niż Nowy Testament. Nie ma 
żadnych podstaw, aby twierdzić, że w Piśmie Świętym 
zawarte jest całe świadectwo Objawienia, gdyż 
„wczesny Kościół posiadał jeszcze ustne przekazy od 
Apostołów i gminy pierwotnej, które nie stały się częś
ciami składowymi Pisma Świętego. Miały one jednak 
dla wczesnego Kościoła, dla jego przepowiadania i 
nauki, dla jego systemu urzędów i nabożeństw taki sam 
autorytet, jak Pismo Święte. Były one dla niego najwyż
szą normą wiary, jak Pismo” .

Do tej pozabiblijnej, ustnej Tradycji apostolskiej 
należą: kanon Pisma Świętego najstarsze wyznanie 
wiary, potrójny urząd kościelny (biskup, prezbiter, dia
kon). „Do tej pierwotnej Tradycji apostolskiej, zgodnie 
z ogólnokatolicką nauką, należy przyjęcie kanonu 
[Pisma Świętego], wyznanie wiary w jego formie pier
wotnej, jako reguła fidei (reguła wiary), trzystopniowy 
urząd biskupa, kapłana i diakona oraz działalność sak
ramentalna Kościoła” .
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Kościół
Przez Jezusa C hrystusa  Bóg 

p o jedn a ł św ia t ze sobą. W N im  
da ł ludz iom  udz ia ł we w łasnym  
życ iu  Bożym , to  znaczy w  po 
jed n a n iu  z Bog iem , ze w szys t
k im i innym i ludźm i oraz z ca
łym  stw orzen iem . K o śc ió ł jes t 
tym  m ie jscem , w  k tó rym  to  po 
jednan ie , ta w sp ó ln o ta  I to  ży 
cie  u jaw n ia  się w  konkre tne j 
rzeczyw istości.

K ie row an i w ia rą  w  Jezusa 
C hrystusa, ludz ie  w  K oście le  
żyją  we w spó lnoc ie , w  g o to 
w ośc i do  po jednan ia , w  m iło ś 
ci i ukazują nam w spó lno tę  
Bożą, k tó ra  w  ten sposób sta
je  się d la  nas czym ś dośw iad 
cza lnym , i is to tnym  elem entem  
naszego w łasnego życia. W zna
czen iu  teo log iczn ym  tak  w łaś
nie na leży patrzeć na K ośc ió ł, 
nawet Jeżeli w  swej h is to rycz 
nej konkre tyzac ji da lek i jest 
on jeszcze od tego , by w  ca łe j 
pe łn i i czys tośc i rea lizow ać 
sw oją  w łasną is to tę . S tan ie  się 
to  w  ow ym  przyszłym  spe łn ie 
n iu , na k tó re  oczeku je  ch rześc i
jańska w iara. N ależy jednak 
pow iedzieć, że tam , gdzie  z tej 
rzeczyw is tośc i m iłośc i i w sp ó l
no ty  Bożej n ic  n ie  is tn ie je  w  ży
c iu  spo łecznośc i ludzk ie j, tam 
nie ma rów n ież K ościo ła .

Łęki Dukielskie (czerwiec 2003). Montaż poetycki o kapłaństwie 
w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum

Szczecin (czerwiec 2003). Dzień Pierwszej Komunii Św.
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łości od tej, gdy ktoś życie swoje odda
je za przyjaciół swoich” (J 15,13).

Obowiązek miłości Boga i bliź
nich oraz wynikające z tego konse
kwencje wielokrotnie przypominają Li
sty Apostolskie. Prawdziwa miłość Boga 
związana jest nierozdzielnie z miłością 
bliźniego. Wielokrotnie podkreśla to Ko
ściół, mówiąc za św. Pawła: „Gdybym mó
wił językami ludzi i aniołów, a miłości bym 
nie miał, stałbym się jak miedź brzęczą
ca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też 
miał dar prorokowania i znał wszystkie ta
jemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszel
ką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry przeno
sił, a miłości bym nie miał, byłbym ni
czym” (1 Kor 13, 2).

Studzianki Pancerne.
Złoty Jubileusz Parafii (1952-2002). 
Procesjonalne wyjście ministrantów 
i duchowieństwa z plebanii do kościołaLeszno. Pierwsza Komunia Św. — wspólne pamiątkowe zdjęcie (2003)

Największe 
przykazanie

Miłość, niczym złota nić, przewija się w 
całej ekonomii zbawienia. Najpierw jako 
miłość Boga względem człowieka, gdyż 
ona zdecydowała o przyjściu na świat Bo- 
ga-Człowieka: „Tak bowiem Bóg umiło
wał świat, że Syna swego Jednorodzone- 
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). 
Nauka o miłości była zasadniczym mo
mentem w całej nauce Zbawiciela i moty
wem przewodnim całej Jego działalnoś
ci. Miłość przewijała się więc przez całe 
życie Boga-Człowieka. Jednak najwięk
szym dowodem tej miłości była Jego mę
ka i śmierć, którą podjął dla zbawienia ro
dzaju ludzkiego: „Nikt nie ma większej mi-

Kotłów. Spotkanie dzieci 
w Punkcie Katechetycznym (2003)



Doktorat honoris causa 
dla jego Eminencji 

Cyryla - Metropolity 
Smoleńska i Kaliningradu

Rektor ChAT — Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański 
składa gratulacje Jego Eminencji Metropolicie Cyrylowi

W dniu 29 marca 2004 r. odbyła 
się w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej w Warszawie uroczystość wrę
czenia Jego Eminencji Cyrylowi, Metro
policie Smoleńska i Kalinigradu, dyplo
mu h o n o ris  c a u s a  tej ekumenicznej uczel
ni. O uroczystości pisaliśmy w poprzed
nim numerze „Rodziny”, natomiast w tym 
numerze publikujemy zdjęcia z tej uro
czystości.

Wystąpienie Metropolity Cyryla po nadaniu Mu tytułu doktora 
honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Komisja Petersburska
W tym roku mija 130 lat odkąd — po 

ukonstytuowaniu się Unii Utrechokiej — 
wznowiono dialog z prawosławnymi. 

W Oświadczeniu I I I  Międzynarodowego Kongre
su Starokatolików w Rotterdamie z 1894 roku  
czytamy: „Nie ma zasadniczej przyczyny uspra
wiedliwiającej podział Kościoła wschodniego  
i zachodniego. Przeto starokatolicyzm, dążąc 
do ustanowienia prawdziwej jedności z różny
mi Kościołami, poczuwa się przede wszystkim  
do obowiązku podjęcia koniecznych kroków, 
które w sposób możliwy będą sprzyjać reali
zacji ponownego zjednoczenia obu Kościołów, 
nie naruszając przy tym ich samodzielności. 
W dążeniu tym, pierwszy krok uczynił już Kon
gres w Monachium w roku 1871, należy liczyć 
na w spółdziałanie Kościoła w schodniego” 
U. Kury, Kościół starokatolicki, s. 539). Tekst 
przyjęty przez Kongres został zaakceptowany 
przez prof. Eugene Michaud (1838-1917) i ge
nerała Aleksandra Kirejewa (1832-1910).

W 1894 roku rozpoczę ły  dz ia ła lność  dw ie 
kom is je  un ijne , P raw osław no-P etersburska  i 
S ta roka to licko -R o tte rdam ska , któ re  usta liły , że w 
d ia logu  p ra w os ław no -s ta roka to lick im  rozw iąza
nia w ym aga ją  trzy  p rob lem y: nauka o F ilioque  i 
E ucha rys tii oraz kw estia  w ażności s ta ro ka to lic 
k ich  św ięceń kap łańsk ich . W roku 1913 K om is ja  
P raw osław no-P etersburska  przekazała s ta roka to 
likom  tekst, k tó ry  zaw iera ł p raw osław ne s tanow i
sko w tych  trzech sprawach, a kończy ł się następu
jącym  zdaniem : „K o m is ja  spodziw a się, że od 
daw na upragn ione  z jednoczen ie  kośc ie lne  jest 
obecn ie  b lisk ie  u rzeczyw is tn ien ia ” .

Po w ypow iedz iach  dogm atycznych  Patria r
chatu  E kum en icznego w  s tyczn iu  1924 r., sk ie ro 
w anych do w szystk ich  K ośc io łów  C hrystusa, 
dosz ło  do z in tensy fikow a nych  kon tak tów  a n g li- 
kańsko-p raw os ław nych . K on tak ty  te z w ie lk im  
za in te resow an iem  by ły  obserw ow ane przez sta
ro ka to likó w , co  zna laz ło  swój w yraz w  sp raw oz
dan iach pub likow a nych  przez A do lfa  Ku ry ’ego w 
IKZ. „S zczegó ln ie  in te resu jący  jest o pub liko w any  
w  1920 r. p ro je k t um ow y tró jla te ra ln e j (P ro p o n o 
wany konko rda t) W arunki um ow y m iędzy W schod
n im i K ośc io łam i p raw osław nym i, s ta ro ka to lic k im i 
i ang likańsk im i, p roponow ane  na podstaw ie  
o d b u d o w y  u n ii ko rp o ra cy jn e j oraz in te rkom un ii, 
op racow any przez kom is ję  am erykańsk iego  Koś
c io ła  E p iskopa lnego ” . P roponow any  ko n ko rd a t 
uzyska ł poparc ie  w ie lu  au to ry te tów : bpa Edwarda 
H erzoga i Rady Synoda lne j K ośc io ła  C hrześc ijań - 
s ko ka to lick ie g o  S zw ajcarii; a rcybpa  M eletiosa 
M etaxakisa  (1871-1935) z A ten (w la tach 1921- 
-1923 pa tria rcha  K onstan tynopo la , a w latach 
1926-1936 — pa tria rcha  A leksand rii) oraz Św. 
S ynodu K ośc io ła  G reckiego; zastępcy patria rchy, 
m e tro p o lity  D oro teusza  i Św. S ynodu w  K onstan 
tynopo lu ; a rm eńsk iego  pa tria rchy  K ons tan tyno 
po la  (Zaven). P ro jek t n ie  o d g ryw a ł już  tak ie j ro li, 
gdy w  1921 r. K om ite t do spraw  K ośc io łów



i Rotterdamska w latach 1894-1913
w schodn ich  K ośc io ła  A n g lii op racow a ł dokum ent 
pt. W arunki in te rko m u n ii p ro p o n o w a n e j p o m ię 
dzy K ośc io łem  A n g lii oraz K ośc io łam i pozos ta ją 
cym i z n im  w ko m u n ii a W schodnim  K ośc io łem  
Prawosławnym .

Należy tu także w ym ie n ić  „podp isaną  przez 
3 715 duchow nych  ang likańsk ich  i sk ie row aną do 
P atria rchatu  Ekum en icznego D ekla rac ję  Wiary, 
k tó ra  zosta ła  opracow ana  w 1992 roku przez 
kom is ję  ,English C hurch  U n io n ’” . D eklaracja  ta 
m iała p rzygo tow ać ob ie  s trony  do in te rkom un ii. 
W tej sy tuac ji, w  roku 1922, K ośc ió ł Pra
w osław ny K ons tan tynopo la  (pa tria rcha  M ele- 
tios  IV), jak  i Je ro zo lim y  (pa tria rcha  D am ia- 
nos) i C ypru  (a rcyb iskup  K ry illo s ) uzna ły  w aż
ność św ięceń ang likańsk ich . (K ośc io ły  A leksan
d rii i R um un ii uzna ły  w ażność tych  św ięceń 
w 1930 roku).

Podczas obrad X M iędzyna rodow ego  Kongresu 
S ta roka to likó w  w 1925 r. w  Bern ie  m ów iono  o 
w znow ien iu  rozm ów  z K ośc io łem  praw osław nym . 
U chw ała  tego  zg rom adzen ia  p rzypom ina ła  Koś
c io łom  s ta ro ka to lick im , że „d la  kom is ji s ta roka to 
lic k ich  d rogę  d ia logu  w skazu je  D eklaracja  
U trechcka  z 1889 roku. N a jb liższym  naszym celem  
jest in te rkom un ia  K o śc io łó w  ka to lick ich , k tóra  nie 
zagraża jednośc i K ośc io ła  s ta roka to lick ieg o . 
N atom iast naszym celem  osta tecznym  jest jeden 
pow szechny K ośc ió ł ch rześc ijańsk i” . A w  refera
tach w ym ien iano  K ośc io ły  p raw osław ne i s ta roka 
to lic k ie  w zw iązku z „ in te rko m u n ią  K ośc io łów  
ka to lic k ic h ” ( in te rco m m u n io  in  sacris). D la Koś
c io łó w  s ta ro ka to lick ich  now ym  im pulsem  do d ia 
logu z K ościo łem  p raw osław nym  sta ł się fakt, iż w 
dn iu  7 czerw ca 1922 roku K ośc ió ł S ta ro ka to lick i 
H o land ii w yda ł ośw iadczen ie , w  k tó rym  zrezyg
now a ł z rzym skiego poglądu, że K ośc ió ł p raw o
s ław ny — ze w zg lędu  na swe oddz ie le n ie  od Rzy
mu — jes t sch izm a tyck i, i uzna ł „bez o g ra n i
czeń ka to lick i cha rak te r K ośc io ła  g reck iego  lub 
w schodn ie go ” .

P rzygo tow any  przez W althera  H erzoga zb ió r pt. 
D okum en ty  o dążeniach ekum en icznych  sta roka- 
to lic yzm u  rów n ież  św iadczy o tym , jak  s iln ie  s ta 
roka to licka  o rien tac ja  ekum eniczna sk ie row ana 
była  na K o śc ió ł p raw osław ny. Zw łaszcza, że 
s trona  p raw os ław na  — jak  to  w yn ika  np. z 
O św iadczen ia  O gó lno rosy jsk ie go  Soboru  k ra jo 
w ego 1917/18, z dn ia  20 w rześn ia  1918 roku — 
zaleca kontynuowanie dialogu ekumenicznego ze  sta- 
roka to likam i. N atom iast w  czasie obrad W szech- 
p raw os ław nych  w  K o ns tyn tyn opo lu  w  1923 roku
i w  k lasztorze Vatoped i na A thos ie  w  1930 ro 
ku, „znow u w ym ien iono  K ośc ió ł s ta roka to lick i, 
jako  s tw arza jący na jw iększe nadzie je  na ponow 
ne z jednoczen ie ” .

Podczas obrad K on fe renc ji „W iara i U s tró j” ŚRK 
w Lozann ie  w  1927 roku, m e tro p o lita  G erm anos 
(S trinopou lo s) a rch id iecez ji Thya te ira  (1872- 
-1951), k tó ry  ko n ta k to w a ł się w ie lo k ro tn ie  z b isku 
pam i s ta ro ka to lick im i (w roku 1929 zosta ł m iano
w any o fic ja ln ym  przedstaw ic ie lem  P a tria rchy 
Ekum en icznego przy Kośc io łach  s ta ro ka to lic 
k ich ), w yg ło s ił p rzem ów ien ie  pt. W ezwanie do  
jednośc i. W p rzem ów ien iu  tym  m .in. pow iedz ia ł: 
„A le  jak ież to  są e lem enty nauki chrześc ijańsk ie j, 
k tó re  muszą być uważane za zasadnicze? K ośc ió ł 
p raw os ław ny  reprezentu je  pog ląd , że nie ma 
po trzeby w spó łczesnego ich om aw ian ia  i usta la
nia, gdyż zos ta ły  one już  usta lone w s ta rych  sym 
bo lach  i rozs trzygn ięc iach  s iedm iu  S obo rów  pow 
szechnych . W rezu ltac ie  nauka starego, n iepo 
d z ie ln e g o  K ośc io ła  p ie rw szych  ośm iu  s tu lec i, z 
w łączen iem  w szystk ich  p rob lem ów  nie pozosta
jących  w  bezpośredn im  stosunku  do rzeczy 
w ów czas uznaw anych za n iezbędne dla w iary, 
m usi także dzis ia j s tanow ić  podstaw ę dla po n o w 
nego z jednoczen ia . W dyskus jach  na tem at 
ponow nego  zjednoczen ia , k tó re  m ia ły  m ie jsce w 
os ta tn ich  latach pom iędzy praw osław nym i, s ta ro 
ka to likam i i ang likanam i zgodn ie  uznano, że jest 
to  zdrow a podstaw a” .

Chrześcijańskie postawy w życiu
Wiele się mówi o chrześcijań

skiej osobowości, o chrześcijań
skiej posłudze i o chrześcijań
skiej odpowiedzialności wobec 
drugiego człowieka. Mówi się tak
że o roli i miejscu chrześcijanina 
w życiu osobistym i zawodowym. 
Mówi się również o chrześcijań
skiej miłości, która wynika z 
ewangelicznego nakazu. Chry
stus zostawił nam nakaz, byśmy się 
wzajemnie miłowali, a miłość 
daje równocześnie wielką szansę 
nie tylko na przetrwanie, ale 
przede wszystkim pozwala uwie
rzyć w dobre imię drugiego. 
Miłość jest więc naczelnym fun
damentem w życiu każdego

chrześcijanina, pozwala zrozu
mieć, że życie bez miłości jest 
ubogie jakościowo, że tylko ona 
pomaga dźwignąć się z bezna
dziei i bezsensu, że tylko ona 
leczy wszystkie nasze niedoma
gania psychiczne, fizyczne i 
duchowe.

Czy chrześcijanin „z prawdzi
wego zdarzenia” miłuje bliźniego 
jak siebie samego?” Chrześci
jańskie działania i chrześcijań
skie postawy kształtują się po
przez konkretne działania i kon
kretne czyny, które wynikają z 
wiary w Boga i są potwierdze
niem chrześcijańskiego poglądu 
na sprawy etyki i odpowiedzial

ności, jakie ta etyka nakłada na 
wierzącego.

„Otwórzcie oczy — nawołuje 
A. Schweitzer — i szukajcie, czy 
gdzieś jakiś człowiek nie potrze
buje waszej pomocy — nieco 
czasu, uprzejmości, współczu
cia, trochę towarzystwa, ludzkiej 
pracy. Może tym, dla kogo 
możesz coś uczynić, będzie ktoś 
samotny, rozgoryczony, chory, 
nieudolny. Może to będzie sta
rzec, a może dziecko. Współ
czesnemu światu najbardziej brak 
kapitału obrotowego, któremu na 
imię „Człowiek”. Dlatego szukaj 
możliwości wykorzystania twego 
człowieczeństwa”.



Sprawiedliwość czyii doskonałość 
moralna uczniów Chrystusa
P rawdziwym przyjacielem Bo

ga, według religii obja
wionej, jest jedynie czło

wiek sprawiedliwy. Biblijne po
jęcie sprawiedliwości zawiera peł
ny wachlarz tych cnót i przymio
tów, które dzisiaj zwykliśmy nazy
wać doskonałością moralną. Jeśli 
więc jakiś człowiek w Narodzie 
wybranym wyróżniał się pobo
żnością, dobroczynnością, unikał 
czynów gorszących i był prawdo
mówny, to uważano go za czło
wieka sprawiedliwego, a nawet 
doskonałego, i otaczano pow
szechnym szacunkiem.

W dzisiejszych czasach spra
wiedliwość kojarzy się nam zwykle 
z sądem, z rzetelnym podziałem 
obowiązków, z nagrodą lub karą.
Pojęcie sprawiedliwości, mocno 
zresztą zawężone, uważamy nadal 
za fundament życia społecznego i 
miernik godności człowieka. Wszyst
kie zresztą narody, które osiągnęły 
pewien poziom kultury, bez wzg
lędu na światopogląd i religię, 
właśnie sprawiedliwość kładą u 
podstaw stosunków międzyludz
kich. Świat nie ustaje w wysiłkach 
na rzecz zaprowadzenia sprawied
liwości podstawowej, która powin
na polegać na tym, że każdy otrzy
ma to, co mu się należy i sam odda 
innym taką właśnie miarą. Kłopot 
w tym, że ludzie nie doszli do zgo
dy w tym, by „b iorę” równało się 
„daję” . Subiektywnie każdy uważa, 
że więcej daje niż bierze.

Wiara chrześcijańska uczy nas, 
że każdy człowiek więcej otrzy
muje niż daje z siebie i to powinno 
mobilizować nas do jak najwięk
szego wysiłku dla dobra bliźniego i 
dla chwały Bożej. Tego domaga się 
od wszystkich wyznawców Jezus 
Chrystus: „Jeśli wasza sprawiedli
wość nie będzie większa niż uczo
nych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebie
skiego” (Mt 5, 20). Aby zrozumieć 
ogrom powagi słów Chrystusa, 
musimy uświadomić sobie, że 
sprawiedliwość uczonych i fary
zeuszów nie była mała. Ludzie ci 
starali się niezwykle gorliwie speł
niać wszystkie nakazy prawa Moj
żeszowego. Wyrazem tej sumien
ności jest modlitwa faryzeusza 
zanotowana w Ewangelii św. Łuka
sza w rozdziale 18: „Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak inni ludzie,

zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, al
bo jak i ten celnik. Zachowuję post 
dwa razy w tygodniu, daję dziesię
cinę ze wszystkiego, co nabywam” . 
Co możemy powiedzieć na to my, lu
dzie żyjący na początku XXI wieku? 
Mamy prawo odczuwać wielki niepo
kój, ponieważ nie stać nas często 
na ten stopień sprawiedliwości, 
którym błyszczeli faryzeusze. Oni 
pościli dwa razy w tygodniu, nasz 
post — jeśli go zachowujemy — 
bywa raczej symbolicznym, to 
samo odnosi się do dobrowolnych 
ofiar na cele społeczne. A jak 
zachowujemy przykazania Boże? 
Faryzeusz unikał grzechów cięż
kich przeciw społeczności rodzin
nej i narodowej. Nie dopuszczał się 
zdrady małżeńskiej, nie grabił i nie 
odbierał nikomu życia. Tymcza
sem wystarczy u nas zajrzeć do 
jakiejkolwiek gazety codziennej, 
by przekonać się, ileż to rabunkowi 
zabójstw popełniają ludzie!

Większość ludzi wierzących sta
ra się żyć według praw Bożych, ale 
jakże w ie le  w  społeczności katolic
kiej jest grzechów, których fary
zeusze nie dopuściliby się za żadną 
cenę! Jeśli sprawiedliwość staro- 
zakonna nie dawała gwarancji na 
uzyskanie wiecznej chwały, to co 
będzie w takim razie z nami?

Sprawiedliwość faryzejska nie 
miała jednak duchowego funda
mentu. Ludzi ci dbali bardzo o 
pozory, robiąc wszystko na po
kaz — tak, aby ich podziwiano i

chwalono. Z tej właśnie racji Zba
wiciel mówi, „że już wzięli za
płatę swoją” .

Dla wyznawcy Chrystusowej reli
gii taka zewnętrzna sprawiedli
wość, przywdziana jedynie dla 
otoczenia, by robić dobre wraże
nie, absolutnie nie wystarcza. Ona 
po prostu dyskwalifikuje nas. 
Chrystus odrzuca pozorantów. „Wa
sza sprawiedliwość musi być więk
sza” — woła boski Nauczyciel do 
swoich wyznawców i jasno objaś
nia, na czym ma polegać owo więk
sze obfitowanie chrześcijańskiej 
sprawiedliwości nad tą, którą pre
zentowali faryzeusze: „Słyszeliś
cie, że powiedziano przodkom: Nie 
zabijaj; a kto by się dopuścił zabój
stwa, podlega sądowi! A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto się gniewa 
na swego brata, podlega sądowi. A 
kto by rzekł swemu bratu: głupcze, 
podlega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze 
piekła ognistego” (Mt 5, 21-22).

A więc nie tylko zbrodnia mor
derstwa jest grzechem przeciwko 
piątemu przykazaniu, ale również 
zła myśl, obelżywe słowo i gest, 
który do zbrodni prowadzi. Spra
wiedliwość, czyli doskonałość mo
ralna uczniów Chrystusa, musi 
sięgać najskrytszych głębin serca i 
umysłu, gdzie rodzą się wszelkie 
ludzkie czyny, tak dobre, jak i złe. 
Aby nasza sprawiedliwość była 
większa niż faryzeuszów, musi
my nasączyć ją miłością Boga i 
bliźniego.



Wychowanie i my

Przed nami wakacje
Wakacje — czas wolny od nauki 

i obowiązków szkolnych. I znów, 
jak co roku, po raz ostatni zabrzmi 
szkolny dzwonek. Tysiące uczniów 
opuszczą mury, by udać się na wy
poczynek w różne rejony kraju, 
a może i za granicę.

Uczucie wolności pozwala odet
chnąć pełną piersią, a perspekty
wa wakacyjnej przygody przeni
ka dreszczem emocji. Nowi kole
dzy, nowe sytuacje, nowe przyjaź
nie...

Czas wolny stanowi dla 
rozwoju psychicznego dzie
ci i młodzieży źródło no
wych przeżyć, wywołują
cych żywe reakcje psy
chofizyczne. Znamienną 
cechą przeżyć dziecka 
jest poczucie zadowole
nia, szczęścia, radości.
Nauka szkolna, chociaż 
obfitująca w wiele cieka
wych momentów, nie mo
że jednak zapewnić dziec
ku dostatecznego odprę
żenia, zwolnienia napięcia 
psychicznego powodowa
nego dużym wysiłkiem 
intelektualnym. Nauka bo
wiem jest przede wszyst
kim obowiązkiem — i to 
obowiązkiem niełatwym. Nato
miast to wszystko, czym żyje dzie
cko w czasie pozalekcyjnym, znacz
nie mocniej przekształca i wzbo
gaca jego osobowość. W czasie 
wolnym dziecko ujawnia bardziej 
osobiście swoje potrzeby, urze
czywistniając — najczęściej w 
zabawie — swoje marzenia. Nie
jednokrotnie nauczyciele i wy
chowawcy stwierdzają, że uczeń, 
który w szkole nie przejawia 
żywych zainteresowań, ujawnia je 
chętnie w czasie pozalekcyjnym, 
pasjonując się wieloma sprawami 
nie dostrzeganymi w szkole. To 
ożywienie psychiczne połączone 
jest zwykle z dużym zaangażowa
niem emocjonalnym, gdyż dzieci i 
młodzież zajmują się tylko tym, co 
nie jest im obojętne, co je rzeczy
wiście zaciekawia, czym się z 
własnej woli interesują. Właśnie w 
czasie zajęć pozaszkolnych, w 
czasie wolnym, dzieci ujawniają 
swe zdolności, co wprowadza w 
zdumienie nauczycieli, którzy na 
podstawie opinii wyrobionych na 
lekcjach w szkole uzyskali zupełnie 
inny obraz swych podopiecznych.

Czas wolny może także wpływać 
dodatkowo na temperament jed
nostki. W radosnej, szczęśliwej 
zabawie melancholik czy flegma- 
tyk mogą się ożywić, a cholerykom 
czy sangwinikom zdyscyplinowa
na, planowa gra i zabawa ułatwia 
opanowanie nadmiernej żywotnoś
ci temperamentu. Dzieci odznacza
jące się takimi cechami, jak bojaź- 
liwość, lenistwo, niezaradność, 
skłonność do samotności, mogą 
się wyzbyć tych ujemnych cech

charakteru, a co najmniej je osłabić 
przez udział w zbiorowej zabawie. 
Różnorodne zajęcia w czasie wol
nym sprzyjają wytwarzaniu się 
pozytywnych cech charakteru, jak 
koleżeńskość, uprzejmość, oddanie 
innym, serdeczny stosunek do 
otoczenia.

Bardzo wiele publikacji socjolo
gicznych i pedagogicznych pod
kreśla, że śmiech ma zasadnicze 
znaczenie w egzystencji ludzkiej i 
że w naszych społecznościach nie

W czasie wakacji nie 
zapominajmy o niedziel
nej Mszy św.

śmiejemy się wystarczająco dużo. 
Wakacje to wymarzony okres do 
przywrócenia śmiechowi i radości 
należnego im znaczenia. Niech 
więc dzieci mają jak najwięcej 
powodów do radości i do śmiechu.

Dzieci i młodzież mają swoje 
wakacyjne marzenia. Jednego urze

ka perspektywa morskiego rejsu, 
inny cieszy się, że po raz pierwszy 
zobaczy na własne oczy miasto, 
które widział jedynie na filmie, a 
jeszcze inny będzie zadowolony, 
mogąc pojeździć na koniu ze stad
niny, która znajduje się w pobliżu 
miejscowości dziadków. Bo tak 
naprawdę nie jest ważne, gdzie 
spędzi się wakacje, lecz — jak się je 
spędzi!

Zagraniczna wycieczka niczego 
jeszcze nie gwarantuje. Można się 
równie doskonale nudzić u stóp 
Akropolu, jak i nad brzegiem Wisły. 
Rzecz polega bowiem nie na tym, 
na co patrzymy, lecz jak patrzymy. 
Jakie refleksje ogarniają nas, gdy 
patrzymy na kolebkę europejskiej 

cywilizacji, którą jest właś
nie kultura grecka, a jakie 
na widok dobrze znanej 
nam rzeki wpisanej w 
trwałe dzieje polskiego na
rodu. Te dwa przykłady, 
choć geograficznie odleg
łe, mogą dostarczyć równie 
wartościowych wzruszeń. 
Wszystko zależy od nas. 
Czy chcemy i czy umiemy 
uczynić równie atrakcyj
nymi jeden z cudów świa
ta i stary wiatrak (w oko
licach Kazimierza Dolne
go), który godzien jest 
pędzla najwybitniejszego 
artysty.

Są też i tacy, którzy pozo
staną w domu. Ale — 

uwaga. Ci, co zostaną, nie mają 
powodu zazdrościć kolegom, któ
rych szlaki wakacyjne powiodły w 
mniej lub bardziej odległe strony. 
Najważniejsze, aby oprzeć się nu
dzie, nie czekać na to, że rozrywka 
czy zabawa przyjdą do nas same. 
Warto pomyśleć więc o np. rowero
wych wycieczkach za miasto lub
o fotografowaniu i tworzeniu włas
nych fotograficznych pejzaży. Ileż 
piękna architektonicznego, prawdzi
wych perełek przyrodniczych spotkać 
można na swej drodze, kiedy wybie
rzemy się na spacer. Bo wakacje, 
to także czas zdobywania nowych do
świadczeń i osiągania dojrzałości, 
czas poszukiwań i realizacji ma
rzeń.

Przed nami dwa miesiące wa
kacji. Zaludnią się turystyczne 
szlaki. Tak będzie aż do wrześ
nia, kiedy to szkolny dzwonek 
znowu przypomni nam — tym razem
o obowiązkach. Dlatego warto zro
bić wszystko, by bez względu na 
możliwości i perspektywy, waka
cje nie były dla nas czasem stra
conym.

Dzieci i młodzież mają swoje wakacyjne 
marzenia. Niektórzy pragną zobaczyć na 
własne oczy jakieś egzotyczne miasto...



Polacy za granicą

Wymiana zwyczajów
Fragment książki Jadwigi Komorowskiej „Świąteczne zwy
czaje domowe w wielkim mieście” PWN, Warszawa 1964. 
Wypowiadają się uczniowie warszawskich szkół średnich 
w latach 1974-1978.

„W wyniku dwóch, dosyć dłu
gich pobytów poza granicami kraju 
(sześć lat w Stanach Zjednoczo
nych i cztery lata w Szwajcarii), 
przyswoiliśmy sobie wiele tamtej
szych obyczajów. W iększość 
z nich zapomnieliśmy po powrocie 
do Polski, ale niektóre zdobyły 
sobie trwałe miejsce w naszej 
codziennej praktyce. Najbardziej 
charakterystycznym przykładem są 
różnego rodzaju posiłki czy po 
prostu potrawy, które nauczyliśmy 
się przyrządzać za granicą. Można 
tu wspomnieć o różnego rodzaju 
potrawach z serem, jak fondue, 
pizza, raclette, a także inne dania, 
jak rósti czy ośmiornice i żabie 
udka. Ja osobiście tych specjałów 
nie próbowałem. Dzięki kontaktom 
z miejscową ludnością, przejmo
waliśmy także zwyczaje świętowa
nia w ten lub inny dzień, w związku 
z taką, czy inną miejscową tra
dycją.

W Nowym Jorku, gdzie przeby
waliśmy w latach 1959-1965, ame
rykańskie obyczaje przynosiły do 
domu głównie dzieci, ze względu 
na kontakt w szkole. Jednym z ta
kich obyczajów, była tradycja, że 
dzień 31 października, to swego 
rodzaju dzień strachów. Nazywało 
się to Hallowee’n. Do dzisiejszego 
dnia, nie wiem skąd się ta tradycja 
wywodzi, ani co oznacza, ale co 
roku dzień ten jest skrupulatnie 
świętowany. Polega to na tym, że 
w dzień ten wszystkie dzieci po 
szkole przebierają się w stroje cza
rownic, duchów czy diabłów, biorą 
koszyk w rękę i chodzą od domu do 
domu, dzwoniąc do drzwi. Kiedy 
drzwi się otwierają, wszyscy wołają 
chórem: „trick  or treat”  (figiel lub 
poczęstunek) i wyciągają koszyki. 
Gospodarz czy gospodyni sypie do 
każdego koszyka uprzednio przy
gotowane na całe popołudnie 
cukierki, ciasteczka, a czasami 
nawet pieniądze i dzieciarnia za
dowolona, szła do następnego 
domu. Nie pamiętam przypadku, 
żeby ktoś odmówił poczęstunku, 
ale wtedy dzieci miałyby prawo 
spłatać mu figla. Obchód taki mógł 
trwać dosyć długo, trasa wiodła 
bowiem co najmniej przez trzy, 
cztery ulice. My, tzn. dzieci pra
cowników placówki dyplomatycz
nej, chodziliśmy w grupach po 
pięć, sześć osób. Po powrocie do

domu, wewnątrz każdej grupy 
odbywał się sprawiedliwy podział 
zdobyczy. Każdy uczciwie dosta
wał swoją część w pieniądzach 
i słodyczach. Zupełnie nie zdaję 
sobie sprawy dzisiaj, jak na to 
wszystko patrzyli Rodzice. Zaw
sze, kiedy potrzebowaliśmy, ku
powali nam owe stroje, nie sprze
ciwiali się naszemu wychodzeniu 
na ulicę, często o zmroku, pozwa
lali nam zjadać cukierki i zatrzy
mywać pieniądze (były to niewiel
kie sumy, rzędu kilkunastu, naj
wyżej kilkudziesięciu centów), ale 
nie pamiętam, żeby nas zachęcali 
do tej zabawy.

Innym świętem, już bardziej 
poważnym, było „Thanksgiving 
Day” . Tradycja tego święta sięga 
początków XVII wieku, kiedy piel
grzymi (głównie Purytaniez Anglii) 
zaczynali nawiązywać przyjazne 
stosunki z Indianami. W tym właś
nie okresie odbyła się wielka uczta, 
wydana przez pielgrzymów, na 
którą zostali zaproszeni Indianie. 
Uczta ta stała się symbolem przy
jaźni, braterstwa i pokoju i od tego 
czasu każdy ostatni czwartek listo
pada jest obchodzony jako „dzień 
podziękowania” . Ponieważ zaś głów
nym daniem podczas owej pamięt
nej uczty był indyk, dzisiaj trady
cyjnie na każdym stole musi w tym 
dniu stać indyk, który stał się nie
jako symbolem tego święta. Trud
no mi było jednak ocenić, czy 
przetrwało w zachowaniu i świa
domości u ludzi oryginalne dąże

nie do braterstwa i pokoju. Jak 
wiele innych rodzin, także i my 
dostosowywaliśmy się do tej tra
dycji i w każdy ostatni czwartek 
listopada spożywaliśmy indyka na 
obiad. Może dlatego, że w tych 
dniach o indyka było najłatwiej 
w sklepach. W każdym razie, tradycji 
nie rozumieliśmy, a Rodzice dopie- 
ro od nas dowiadywali się szczegó
łów dotyczących święta. Trzeba 
zauważyć, że po powrocie do 
kraju, tradycje te stały się dla nas 
tylko wspomnieniem i nie były już 
więcej praktykowane.

Dosyć zadziwiającym zjawiskiem 
jest to, że nigdy nie brałem udziału 
w obchodach święta 4 lipca (rocz
nica Deklaracji Niepodległości USA). 
Zawsze byłem albo na koloniach, albo 
w łóżku z anginą. Pamiętam tylko, 
jak raz wieczorem oglądałem pokaz 
ogni sztucznych. Żałuję, ponieważ 
wiem z opowiadań, że były to impre
zy atrakcyjne, z defiladami, poka
zami i wesołym miasteczkiem.

W Genewie przebywaliśmy od 
roku 1969 do 1973. Kontakt 
z miejscową ludnością był o wiele 
bogatszy niż w USA, a mimo tego 
mniej przejęliśmy typowych szwaj
carskich obyczajów, których jest 
przecież więcej, niż amerykań
skich. Nie potrafię wytłumaczyć, 
jak taka sytuacja powstała. Niemal 
jedynym i to nie szwajcarskim, 
a genewskim świętem, jakie obcho- 
dziiśmy, była „Escalade” . Odby
wało się ono na początku grudnia, 
w rocznicę odparcia przez Repub
likę Genewską najazdu z sąsied
niego księstwa Sabaudii. Legenda 
głosi, że w krytycznym momencie 
szturmu, kiedy obrona się załamy
wała, pewna odważna i pomysłowa 
kobieta wylała na głowę szturmu
jących Francuzów pełny kocioł 
wrzącej zupy jarzynowej. Podobno 
wyczyn ten tak zniechęcił Francu
zów do dalszej walki, że odeszli od 
murów miasta. Odtąd co roku na 
każdym stole w rodzinie genew
skiej pojawia się potężny kociołek 
z czekolady, a w nim mnóstwo 
marcepanowych warzyw. Najmłod
szy członek rodziny, któremu 
zawsze ten zaszczyt przypada, 
wydaje głośny okrzyk: ainsi peri- 
rent les ennemis de la Republique 
i uderza ręką w kociołek. Ten 
oczywiście rozsypuje się w drobny 
mak i wszyscy mogą najeść się 
kawałkami kociołka i marcepa
nami. U nas w domu także był 
kociołek z marcepanami, ale przy 
rozb ijan iu  n ikt nie krzyczał
o śmierci wrogów. Była to po prostu 
dla nas okazja, aby zjeść we 
wspólnym gronie podwieczorek. 
Inne szwajcarskie święto narodo
we (1 sierpnia), nie przyjęło się 
w naszej rodzinie, nawet na okres 
naszego pobytu (...)”



Polskie tradycje

Procesje w święto Bożego Ciała 
bywały okazałe

Wielkie uroczystości łączyły się z procesją w święto Bożego Ciała. By
ło to zawsze w Polsce wielkie święto, obchodzone zawsze z wystaw- 
nością.

Na wsiach zdobiono ołtarze zie
lenią, którą następnie rozrywano, 
aby jako uświęconą zachować w 
chacie przeciwko nieszczęściu, lub 
też zakopywano w polach. Świę
cono też w kościele specjalnie na 
ten dzień wite wianki z dobranych 
odpowiednio ziół, które potem 
wieszano nad drzwiami. Gdzie
niegdzie ksiądz obchodził proce- 
sjonalnie pola i błogosławi je. Pisało 
tym Haur, jako o starym zwyczaju: 
„Za dawnych gospodarzów był 
świątobliwy zwyczaj, że na czte
rech miejscach miewali zakopane 
świętości. Zapraszali do tego kap
łana, aby z Przenajświętszym Sak
ramentem wkoło objeżdżał zboże 
w polu i granice, dla gradów i 
innych przygód” .

Procesja zawsze była okazała. 
Brali w niej udział wszyscy — i to w 
największej paradzie. Tam gdzie 
było wojsko, tam i ono występo
wało pod bronią. W miastach 
budowano dla procesji specjalne 
ołtarze, często bogato dekorowane 
i zielenią zdobione. Najwspanialej 
wyglądała ta procesja w Warsza
wie, gdzie sam król brał w niej 
udział, wszystkie cechy w ordynku, 
wojsko, tłumy publiczności.

„Piękny był widok cechów z cho
rągwiami, urzędu miejskiego, mło
dzieży szkolnej, kadetów, ducho
wieństwa. Prymasa albo jakiegoś 
biskupa, niosącego Sanctissimum 
pod baldachimem, wspierali mar
szałkowie sejmowi albo inne do
stojne osoby. Postępował król pod 
małym okrągłym baldachimem, 
otoczony urzędnikami dworu, mi
nistrantami, senatem całym i naj- 
pierwszymi w kraju osobami płci 
obojga. Ten orszak świetniejszy i 
duchowieństwo wyższe okrążał i 
od natłoku bronił czworogran 
gwardii konnej w białych mundu
rach, złote słońca mając na pier
siach. Po bokach i w całej prze
strzeni ludu niezmierna bywała 
mnogość” (Dziennik z r. 1736).

Uświetnieniem uroczystości by
ły salwy. Jeżeli wojsko pełniło asy
stencję, to strzelano gęsto na 
komendę. Jeżeli żołnierzy nie było, 
to młodzież improwizowała kanonadę 
we własnym zarządzie, strzelając 
z czegokolwiek, byłe głośno było.

Kobieta sprzedająca tatarak
— mal. Norblin

Przed pałacem królewskim czte
ry kolumny wspierały baldachim, 
przyozdobiony bogato — aksa
mitny, karmazynowy, galonem i 
frędzlą złotą obszyty, in summitate 
którego złożona była na poduszce 
karmazynowej aksamitna korona. 
Boki okryto szpalerami, pawiment, 
na którym ołtarz bogaty, piękną 
nader wystawiony symetrią, suk
nem karmazynowym obity, do któ
rego gradusy zielonym suknem 
usłane, dwa wierzchnie czerwo
nym akomodowane, piękną czy
niły proporcją. Festony w wazach 
były lokowane. Kamienice wszyst
kie przyozdobiono pięknymi obi
ciami, ulice umajono, tatarskim zie
lem narzucono, regimenta dwa 
królewicza Ksawerego i gwardii 
koronnej dwoma liniami po mieście 
rozstawiono. Królestwo oboje pro
cesji asystowali, wojsko z ręcz
nej strzelby ogniem bieżącym, ar
tyleria hukiem z armat kilkakrot
ny dała aplauz. Przez całą okta
wę Najjaśniejsza Królowa u Re
formatorów na rannym i wieczor
nym bywała nabożeństwie” (Dzien
nik z r. 1736).

Ciekawostki

Co to jest empatia (gr. em- 
pathes — dominujący, wzru
szony)?

Jest to zdolność do wnikania, 
odczuwania i pełnego zrozu
mienia przeżyć drugiego czło
wieka. Termin ten został po raz 
pierwszy zastosowany przez E.B. 
Titchenera w roku 1909. Rady
kalni psychoanalitycy, np. Freud, 
utrzymywali, iż każde identyfi
kowanie się z określonym obiek
tem w procesie empatii powo
duje utratę tożsamości. Inni zaś 
twierdzili, że zdolność do empa
tii pozytywnie wpływa na kształ
towanie takich cech charakteru, 
jak życzliwość, serdeczność czy 
zainteresowanie sprawami in
nych.

Z pewnością empatia stanowi 
pierwszy etap komunikacji mię
dzyludzkiej, która zachodzi mię
dzy matką a dzieckiem w okresie 
niemowlęcym.

Przez w ielu ludzi em patia była 
zaliczana raczej do sciente fic - 
tion , aniżeli postrzegana jako 
coś rzeczyw istego. Dopiero b liż
sze przyjrzenie się pracy mózgu 
udowodniło, że niektóre jego 
części istotnie pozwalają od
czuwać emocje i przeżycia na
szych bliskich. Do tej pory em pa
tią  — czyli zdo lnośc ią  do w spó ł- 
odczuw ania em ocji d rug ie j oso
by, zajm owali się g łów n ie  psy
cho logow ie . O sta tn io  jednak tą 
dz iedz iną  zainteresowali się rów 
nież neurobio lodzy.

Czy czujesz to co ja? Zaob
serwowano, że np. gdy widzimy wy
raz obrzydzenia na twarzy ko
goś wąchającego nieprzyjem nie 
pachnącą substancję, nasz mózg 
aktyw u je  podobne obszary, jak 
wtedy, gdy sami ją czujem y.

Czy można kochać, aż do 
bólu? Okazuje się, że jest to 
prawda. K iedy cie rp im y, bliski 
nam człow iek, z którym  jesteśm y 
w silnym  związku em ocjona l
nym, odczuwa również ból.

Siódmy zmysł. Tak jak dzięki 
oczom  w idzim y świat, tak dzięki 
em patii czujem y, co się dzieje z 
innym i osobami.

Na pewno są osoby, które są 
bardziej empatyczne, a inne 
mniej. C hoć nie ma metod, które 
pozw ala łyby w prost uczyć się 
em patii, to m ożna ją rozw ijać. 
Polega to na tym, by w relacji z 
drug im  człow iekiem  wyobrażać 
sobie, że jest się tą osobą. Jed
nocześnie trzeba w słuchać się 
we w łasne em ocje pojaw iające 
się podczas tego wyobrażenia. 
Na początku wymaga to pewnej dy
scypliny i samozaparcia, ale z cza
sem może się to stać nawykiem .
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Informator dla kandydatów na rok akademicki 2004/2005
Jak co roku przed młodzieżą staje problem, jakie wybrać studia

i uczelnie. Proponujemy studia w  Chrześcijańskiej Akademii Teolo- 
gicznej (ChAT), państwowej i ekumenicznej szkole wyższej. Uczel
nia kształci studentów w  zakresie nauk teologicznych i pedagogicz
nych, przygotowując pracowników duchownnych i świeckich dla 
Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla  administracji pań
stwowej i samorządowej oraz innych instytucji, w szczególności 
oświatowych i opiekuńczych. ChAT prowadzi również działalność 
naukowo-badawczą oraz przygotowuje kandydatów do tego cha
rakteru pracy. Akademia jest jedyną w Europie uczelnią teologicz
ną, która skupia studentów z  tak wielu różnych Kościołów. Ekumenicz
ny charakter ChAT decyduje o tym, że uczelnia realizuje swoje zada
nia w oparciu o zasadę równouprawnienia, poszanowania wartoś
ci duchowych wszystkich wyznań, kultur i tradycji oraz w poczu
ciu odpowiedzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się wszyscy absolwen
ci szkół średnich (świeccy i duchowni). Studenci otrzymują, tak jak 
na innych uczelniach, stypendium państwowe.

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok stud iów  teologicz- 
nych oferuje zawodowe studia licencjackie z pedagogiki w zakre
sie pracy socjalnej oraz pedagogiki szkolnej i korekcyjnej. Ponad
to prowadzi się 2-letnie uzupełniające studia magisterskie wzakre- 
sie pedagogiki religijnej i etyki. We wszystkich przypadkach moż
na wybrać stacjonarną (dzienną) lub zaoczną formę studiów, 
(studia zaoczne są płatne).

STUDIA MAGISTERSKIE  
NA KIERUNKU TEOLOGIA  
W ZAKRESIE TEOLOGII EWANGELICKIEJ, 
PRAWOSŁAWNEJ I STAROKATOLICKIEJ

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Istnieją, zgodnie ze 
specyfiką wyznaniową, trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), 
starokatolicka i prawosławna. Absolwenci otrzymują ty tu ł magi
stra— odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, starokato
lickiej lub prawosławnej. Studenci przygotowują się do  szeroko poję
tej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Blok za
jęć pedagogicznych, który jest integralną częścią studiów, umożli
wia zdobycie kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania 
religii i etyki.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE  
LICENCJACKIE  
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA  
W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują 
ty tu ł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej, który daje 
równoprawne kwalifikacje z  absolwentami uczelni świeckich, tj. umoż
liwia 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 ludź
mi starszymi i niepełnosprawnymi czy poradnictwem pastoralnym. 
Struktura studiów jest pomyślana pod kątem praktycznego pro
wadzenia pracy socjalnej i zarządzania placówkami socjalnymi.

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

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymu
ją tytu ł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki szkol nej, któ

ry daje równoprawne kwalifikacje z absolwentami uczelni świec
kich, tj. umożliwia pracę zarówno w kościelnych, jak i świeckich in
stytucjach edukacyjnych. Studia te są przeznaczone dla osób zain
teresowanych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju intelek
tualnego i psychicznego dzieci, oraz działalnością opiekuńczą.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE  
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU 
PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ 
I EDUKACJI DOROSŁYCH

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują 
ty tu ł zawodowy licencjata pedagogiki międzykulturowej i eduka
cji dorosłych, który daje równoprawne kwalifikacje z  absolwentami 
uczelni świeckich, tj, umożliwia pracę w różnych instytucjach koś
cielnych, państwowych, samorządowych i społecznych w zakresie 
diagnozy, poradnictwa i wsparcia pedagogicznego dotyczącego 
organizowania i realizowania różnych form edukacji dorosłych, 
animacji kulturowej i społecznej, doradztwa zawodowego, inte
gracji społeczności lokalnych w środowisku zróżnicowanym religij
nie i kulturowo, a także projektów międzykulturowej i inter- 
konfesyjnej (ekumenicznej) pracy zarówno w wymiarze lo
kalnym, jak i międzynarodowym.

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA  
MAGISTERSKIE W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przeznaczone są w  pierw- 
szym rzędzie dla absolwentów Wyższych Studiów Zawodo
wych ChAT o ra z  Wyższych Seminariów Teologicznych (z upraw
nieniami licencjackim i) Kościołów tradycji prawosławnej, staro
katolickiej i protestanckiej.

TRYB PRZYJĘĆ NA STUDIA
Kandydatów na dzienne i zaoczne pięcioletnie studia magister

skie na kierunku teologia obowiązuje: rozmowa kwalifikacyjna, któ
rej celem jest: ocena wiadomości z zakresu wiedzy konfesyjnej 
w oparciu o materiał lekcji religii dla szkół średnich, predyspo
zycji kandydata do tego typu studiów. Kandydatów obowiązuje po
nadto 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 przy
datności kandydatado pracy socjalnej, wsparcia pedagogiczne
go dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz pracy środowiskowej 
w zakresie edukacji międzykulturowej.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy znajomości:

— lektur z zakresu pedagogiki, których lista jest udostępnio
na w sekretariacie Uczelni,

— problemów socjalnych w środowisku lokalnym i wyznanio
wym kandydata,

— problemów wychowawczych w rodzinie, szkole oraz gru
pie wyznaniowej kandydata,

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

sprawnych,
— refleksji nad możliwościami rozwiązań obserwowanych pro

blemów pedagogicznych i społecznych,
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— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą Kościołów i wspól
not wyznaniowych.

— idei edukacji m iędzykulturowej w kontekście akcesji do 
Unii Europejskiej,

— dialogu ekumenicznego i religijnego.

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

Kandydaci na studia teologiczne i wyższe studia zawodo
we na rok akademicki 2004/2005 — składają dokumenty do 
21 czerwca 2004 r. Natomiast dla kandydatów na 2-letnie 
uzupełniające studia magisterskie termin składania dokumen
tów upływa 31 sierpnia 2004 r. (na studia dzienne i zaoczne).

Rozmowa kwalifikacyjna na studia magisterskie na kierunku teo
logia odbędzie się:

— 5 lipca 2004 r. o godz. 9.00 (na studia dzienne i zaoczne);

Rozmowa kwalifikacyjna na wyższe studia zawodowe (licencja
ckie) odbędzie się:

— 5 lipca 2004 r. o godz. 9.00 (dla kandydatów na studia stacjo
narne),

—  6 lipca 2004 r. o godz. 9.00 (d la kandydatów na studia zaocz
ne).

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia na
stępujących dokumentów:

— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis),
— dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (do

tyczy kandydatów na uzupełniające studia magisterskie),
— wypisu z dowodu osobistego i książeczki wojskowej lub kse

rokopii stron z adnotacjami,
— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia 

studiów na wybranym przez siebie kierunku,
— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
— pisma polecającego ze swojego Kościoła (dotyczy kandyda

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

Opłatę egzaminacyjną (manipulacyjną również w przypadku 
przyjęcia bez egzaminów wstępnych) ustala się na 75, — zł. 
Rekrutacja jesienna — według powyższych zasad i w miarę wol
nych miejsc — odbędzie się 6 września 2004 r.

L I T E R A T U R A

TEOLOGIA STAROKATOLICKA
Kury Urs, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, War
szawa 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, s. 425-459.

(Należy przeczytać wymienione pozycje)

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

5) Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warsza
wa 1976, (wiele wydań)

(Należy przeczytać wybrane trzy pozycje)

PEDAGOGIKA SZKOLNA
1) Strelau J., O inteligencji człowieka, Wyd. Wiedza Powszech
na, Warszawa 1987
2) Moir A., Jessel D., Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między męż
czyzną a kobietą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza
wa 1993.
3) Gruszczyk-Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć 
się matematyki, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1989.
4) Opowieści terapeutów. Komentuje H. Olechnowicz, Wyd. Szkol
ne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
5) Szybiak J ., Z dziejów szkoły, w: Sztuka nauczania, t. 2; Szkoła, 
red. K. Konarzewski, Warszawa 1993, s. 9-52 (wiele wydań).
6) Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warsza
wa 1976, (wiele wydań).

(Należy przeczytać wybrane trzy pozycje)

PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROW A
I EDUKACJA DOROSŁYCH
1) Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.
2) Szymański M„ Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogi
ki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec— czyli moder
nizm i postmodernizm, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1993, nr 4, 
s. 61 -73; także w: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, ocze
kiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995.
3) Tazbir J,, Tradycje wieloetnicznej Rzeczypospolitej, w: O potrze
bie dialogu kultur i ludzi, red. T. Pilch, Warszawa 2000, s. 37-57.
4) Ni kitorowicz J., Spotkanie i dialog kultur— wymiar edukacji mię
dzykulturowej, w: O potrzebie dialogu kultur i ludzi, red. T. Pilch, 
Warszawa 2000, s. 85-105.

(Należy przeczytać wszystkie pozycje)

Dodatkowo obowiązuje znajomość podstawowych informacji doty
czących tradycji wyznaniowych: katolicyzmu (rzymskiego), prawo
sławia, protestantyzmu (luteranizmu, kalwinizmu, metodyzmu, bap- 
tyzmu) i starokatolicyzmu.

Informacje można uzyskać (do wyboru):

Karski K., Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach 
chrześcijańskich, Warszawa 1994.
Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, 1.1-10, 
Warszawa 2001-2003.

UWAGA!

1. Studia dzienne w Akademii są bezpłatne.
2. Studia zaoczne w Akademii są płatne. Zasady odpłatności 
określa Rektor ChAT.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych 
w roku akademickim 2004/2005 (za rok studiów):

a) na kierunku teologia

• 5-letnie studia magisterskie 750,00 zł
•2-letnie studia magisterskie 1500,00 zł

b) na kierunku pedagogika  2000,00 zł

Sekretaria ChAT będzie przyjmował tylko dokumenty skompletowane 
(zgodnie z wymaganiami).

rodzina Wydawca: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Redaguje Kolegium. Adres redakcji: ul. Czardasza 18, 02-169 Warszawa, 
tel. (22) 868-32-47. Cena prenumeraty rocznej: 24 zł. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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Wakacyjne propozycje

C I E S Z Y N
Jak głosi legenda, pewnej lipcowej nocy król Leszko — ojciec Bolka, 

Leszka i Cieszka — zobaczył na niebie trzy jasno świecące gwiazdy. 
Wyprawił więc synów w podróż, by szukali szczęścia. Bracia jechali przez 
wiele dni, starając się, aby ich drużyny nie oddalały się dalej niż na dźwięk 
rogu. Pewnego dnia stracili ze sobą kontakt. Leszko jechał właśnie wzd
łuż strumienia. Chcąc rozejrzeć się po okolicy, wjechał na pobliskie 
wzgórze i zagrał na rogu. Na jego sygnł odpowiedział najpierw Bolko, 
potem Cieszko. Bracia spotkali się u źródełka, a podczas uczty opowie
dzieli o swoich przygodach. Zaczynała się jesień, uradzili więc, że wra
cają do domu, tak jak obiecali ojcu. Obłożyli źródło kamieniami, a wiosną 
postanowili zbudować tam studnię. Przy okazji założyli w tym miej
scu miasto i nazwali je Cieszynem na pamiątkę radosnego spotka
nia.

Bolko, Leszko i Cieszko nie 
mogli przewidzieć, że ich miasto 
będzie po wiekach podzielone, a 
po nich samych zostanie tylko 
studnia i nazwa ulicy. Do XIX w. ze 
Studni Trzech Braci czerpał wodę 
pobliski browar. Później posta
wiono tam żeliwną altankę z trójję- 
zycznym tekstem legendy o zało
żeniu Cieszyna.

Po Piastach pozostała na zam
kowym wzgórzu wieża, z której 
można zobaczyć panoramę pol
skiego i czeskiego Cieszyna. Starą, 
jeszcze piastowską budowlą jest 
też rotunda św. Mikołaja z XI wie
ku — najcenniejszy zabytek miasta
i regionu. Przez stulecia była tu 
zamkowa kaplica i miejsce obrad 
starszyzny grodu. Dziś znajduje się 
w środku romantycznego parku na

zamkowym wzgórzu, w niewielkim 
zagłębieniu terenu.

W Cieszynie znajduje się też bib
lioteka stojąca na fundamentach 
mennicy założnej przez Mieszka I 
Cieszyńskiego. W jej zbiorach zna
lazły się najcenniejsze na Śląsku 
inkunabuły, rękopisy i starodruki.

Naprzeciwko, na placu Teatral
nym stoi teatr (zbudowany w stylu 
wiedeńskiej secesji). Obrotowa 
scena może pomieścić 630 w i
dzów.

Na rynku zachowały się kamie
nice z podcieniami, dawny Dom 
Polski i hotel Pod Brunatnym Jele
niem z 1912 r. zbudowany na 
miejscu XVIII-wiecznego zajazdu. 
Gościli w nim książę Józef Ponia
towski, cesarz Józef II, Aleksander
II i Franciszek Józef I. Na rynku stoi 
też ratusz o neoklasycznej fasa
dzie. Zachowało się wyposażenie z 
1914 r., z herbami szlachty cie
szyńskiej i symbolami cechów 
rzemieślniczych. Po wiedeńskim 
szyku pozostały secesyjne bu
dowle i tradycje kulinarne. Habs
burgowie już od XVII w. rządzili 
dawnym Księstwem Cieszyńskim. 
W Wiedniu zaś kształcili się cieszy- 
nianie. W Cieszynie były też słynne 
wiedeńskie kawiarnie, których daw
ny nastrój odnaleźć dziś można w 
Cafe  Muzeum w dawnych staj
niach Pałacu Larischa, obecnie 
siedzibie cieszyńskiego muzeum.

Z Cieszyna do Wiednia jest 
zaledwie 280 km. Spacerując po 
Cieszynie, w którym jest wiele krę
tych, wąskich uliczek i schodków, 
można się przenieść myślą w 
dawne minione wieki, kiedy to 
cesarz Franciszek Józef I cztery 
razy w ciągu swego panowania 
„zaszczycał miasto swoimi odwie
dzinami” .

ChAT — Trzecia w rankingu „NEWSWEEKA”
C hrześc ijań ska  A ka d e m ia  T e o lo g iczn a  za ję ła  trze 

c ie  m ie jsce  w  te g o ro c z n y m  ra n k in g u  s z k ó ł w yższych  
o p u b lik o w a n y m  przez ty g o d n ik  „N e w sw e e k ” (n r 
12/2004).

Zaszeregow an ia  ucze ln i do ko n a n o  na p o ds taw ie  p o z io 
mu po zysk iw a n ia  ich  a b s o lw e n tó w  (po 1990 r.) przez na j
lepsze p rze ds ięb io rs tw a  oraz a d m in is tra c ję  pub liczną .

P ierw sze m ie jsce  w  ran k in g u  za ję ła  S zko ła  G łów na  
H and low a  w  W arszaw ie, d ru g ie  — A kad em ia  G ó r
n icz o -H u tn ic z a  w  K rakow ie , a d o p ie ro  czw a rte  — 
P o lite c h n ik a  W arszaw ska, p ią te  zaś U n iw e rsy te t W ar
szaw ski, z k tó re g o  w y w o d z i s ię  w ła śn ie  C h rz e ś c ija ń 
ska A kad em ia  T e o lo g ic z n a  (su kce so r W ydz ia łu  T e o 
lo g ii E w a n g e lick ie j i S tu d iu m  T e o lo g ii P raw os ła w 
nej UW ).

W ed ług  ob licze ń  „N e w sw e eka ” w ska źn ik  ra n k in 
g o w y  C h A T -u  to  3,63%. D la p o ró w n a n ia , na s tępn a  w 
ran k in g u  ucze ln ia  te o lo g ic z n a  (P ap ieska A kadem ia  
T e o lo g ic z n a  w  K rako w ie ), o s iąg nę ła  w y n ik  na p o z io 
m ie 0,27%, na to m ia s t K a to lic k i U n iw e rsy te t Lube lsk i

za ją ł — w lic z a ją c  w  to  w szys tk ie  w yd z ia łu  — m ie jsce  
84 (1,24%).

W a rty k u le  na tem a t C h A T  d z ie n n ika rze  „N e w s
w e eka ”  na p isa li m .in . „N a  C h rze śc ija ń sk ie j A kad em ii 
T e o lo g ic z n e j s tu d iu ją  ew an ge licy , p ra w o s ław n i, s ta- 
ro k a to lic y , z ie lo n o ś w ią tk o w c y , bap tyśc i. W  m urach  
ucze ln i po zna ją  n ie  ty lk o  ta jn ik i te o lo g ii w łasne j w ia ry , 
a le  też uczą się  o tym , w  co  w ie rzą  inn i. I w łaśn ie  to , ja k  
p o ka zu ją  w y n ik i naszego ran k in g u , pom aga  im  po tem  
d o s tać  p racę  w  na jle pszych  f irm a c h  w  Polsce. U cze l
n ia  p rz y g o to w u je  do p ra cy  w  K ośc io łach , zw iązkach  
w y zn a n io w ych , a le  też w  in s ty tu c ja c h  p u b liczn ych . 
A b s o lw e n tó w  te j szko ły  zna le ź liśm y  w  w ie lu  m in is te r
s tw ach  i u rzędach  c e n tra ln y c h ” . A u to rz y  p o św ię c ili 
s p o ro  uw ag i p ro w a d zo n ym  przez C h A T  spe c ja liza c jo m  
pe d a g o g ic z n y m , a także  s tu d io m  z zakresu  p raw a 
k o ś c ie ln e g o  i w yzn a n io w e g o . U cze ln ia  w s p ó łp ra c u je  
z w y k ła d o w c a m i m .in . z B onn , P aryża i A ten . A r ty 
k u ł o p a trz o n o  ty tu łe m  — „E kum e n izm , k tó ry  da je  
p ra cę ” .


