


Była piękna, wspaniała. Nazy
wano ją drugim  Paryżem. O jej 
dawnej św ietności mówią ocalałe 
z pożogi wojennej kamienice w A le
jach Jerozolim skich, A lejach Ujaz
dowskich czy też przy Krakowskim  
Przedmieściu.

Potem legła w gruzach. M ówili: 
Warschau ist tod. N ieprawda, ona 
żyła! Podnosiła się na nogi, jak 
ranne zwierzę — krwawiące, zm al- 
teretowane, ale żywe i rwące się do 
życia ponad wszystko.

Entuzjazm jej m ieszkańców sięg
nął zenitu. Pracowano bez w y t
chnienia przy jej odgruzow yw aniu. 
C ieszono się z każdego nowo 
wybudowanego domu. Ciężką pra
cą w łasnych rąk warszawiacy 
dokonyw ali cudu — wskrzeszali 
Warszawę. Powoli... u lica, po u licy 
nabierała wyglądu prawdziwej u li
cy. Już następnego dnia, 18 stycz
nia 1945 r., z różnych stron Polski 
wracali tu łacze — jej dawni miesz
kańcy, aby tu, n a  gruzach, budować 
swoje nowe życie, bo bez niej, bez 
Warszawy, nie m ogli żyć. Po pro
stu — kochali swoje miasto.

A dzisiaj?
17 stycznia m ija 60 lat od chw ili, 

kiedy Warszawa była znów wolna. 
H itlerow scy okupanci zostaw ili po 
sobie ty lko  zgliszcza, dym iące 
ruiny, śmierć.... I na tych zg lisz
czach rozkw itło  życie.

Dzisiaj Warszawa uśmiecha się 
do nas. Staje się coraz ładniejsza, 
nowocześniejsza i coraz większa. 
Może codzienny pośpiech ludzi — 
z pracy do domu, z domu do pra
cy — nie skłania do głębszych 
refleksji nad jej dziejam i. Może 
codzienne narzekania na korki 
kom unikacyjne, na złe pro jekty 
arch itektoniczne, tłok  w Śród
mieściu, brak dogodnych połączeń 
między odleg łym i dzie ln icam i oraz 
inne k łopo ty  dnia codziennego 
gaszą wspom nienia i powoli za
pom inam y o bezprecedensowym 
bohaterstw ie tego miasta. Być 
może, tak jest. Taka już jest ludz
ka natura, że puszcza w niepa
mięć m in iony czas, że odległe 
sprawy wydają się nieważne. Taka 
jest kolej rzeczy, że w iele zapom i-

NASZA OKŁADKA:
Widok Warszawy od strony Pragi (frag
ment) — m al. B ernardo  B e llo tto  Cana- 
le tto  (XV III w.)

Taką Warszawę ujrzano 17 stycznia 1945 r.
(fot. archiwalne)

namy, uważamy za n ie istotne dla 
naszego pokolenia.

Jednakże ci, którzy urodzili się 
w tym  m ieście i tu w yrośli, k tó 
rych rodzice, dziadkow ie wracali 
w 1945 r. na zgliszcza, ale do swojej 
Warszawy, niech choć przez chw i
lę w tym  dniu — w dniu 17 stycz
nia — pomyślą, że tu było zawsze 
ich miejsce, tu by ł zawsze ich dom, 
w ybudow any jakże często na g ru 
zach dom ów  dawnych mieszkańców 
Warszawy sprzed w ielu, w ielu lat. 
Niech opowiedzą swoim dzieciom
o Warszawie, o tym , że by ł ta 
ki czas, kiedy ludziom  zabrakło 
łez...

NOWY RO K  2005
Życzmy sobie wszystkiego 

najlepszego!
Stary Rok minął — powiedzmy Mu: cześć!
Mamy Rok 2005 — czas więc toast wznieść:
Niech będzie pogodny, 

rześki i wciąż młody!
Niech będzie łagodny

(nie tylko, co do pogody)!
Niech będzie udany, 

zdrowy i wesoły!
Niech nam dobrem darzy, 

jak przystało na Nowy Rok!
Niech będzie przymilny 

w rodzinne spotkania!
Niech będzie dla nas „naj” , 

lepszy, godny wspominania!

Powitajmy 
Nowy Rok 
dobrymi myślami

Niezm iernie ważne dla każdego 
człow ieka jest wybaczanie. Dla
tego trzeba nauczyć się wybaczać 
sobie i b liskim . Tak, to trudne. Cza
sem wydaje się, że wręcz niemoż
liwe. Pomyślmy jednak o tym, że 
pretensje, urazy, żal niszczą i zja
dają przede wszystkim  nas sa
mych, a nie krzywdzic ie li. W yba
czyć to nie znaczy rzucać się 
w rogow i w  — przysłow iowe — 
ramiona. Wystarczy w  swoim umyś
le i sercu wybaczyć, ocen ić p rob
lem z innej perspektywy. Pom yśl
my o kimś, kto nas skrzywdził, że 
jest to człow iek np. pełen kom plek
sów, a potem raz na zawsze prze
stać o tym  myśleć. Jeśli jednak 
pojaw i się w spom nienie żalu czy 
bólu, ode tchn ijm y g łęboko i po
w iedzm y sobie: gaszę to wspom 
nienie, nie myślę już o tym.

Starajm y się nie myśleć nega
tyw n ie  o ludziach, którzy nas 
zawiedli, którzy nam dokuczyli. 
Pozwoli to  inaczej spojrzeć na sie
bie, na najbliższą rodzinę, w spó ł
pracowników. To równie ważne, a na
wet ważniejsze niż przedświątecz
ne porządki, przygotowywanie świą
tecznych potraw i witanie Nowego Ro
ku. Bo jeśli powitamy Nowy Rok czy
stym sercem i dobrym i myślami, to 
dni te będą nie ty lko  świątecznie 
piękne, ale przede wszystkim— ema
nujące m iłością i przyjaźnią, a prze
cież w łaśnie o to chodzi.

Warszawa, 17 stycznia (1945-2005)

Warszawo, ty moja Warszawo



Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli
Każdego roku, w dniu 6 stycznia 

obchodzimy Uroczystość Objawie
nia Pańskiego. W kościołach czy
tany jest w tym dniu fragment 
Ewangelii według św. Mateusza:

„G dy zaś Jezus u ro d z ił się w Bet
lejem w Judei za panowania 
Heroda króla, oto magowie ze 
W schodu przybyli do Jerozolim y 
i pytali: Gdzie jes t narodzony kró l 
żydowski? U jrze liśm y bowiem  Je
go gwiazdę na Wschodzie i  p rzyby
liśm y pok łon ić  się Mu. Gdy zaś 
usłyszał to  król Herod przeraził się 
i cała Jerozolim a z nim. Zebrał w ięc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie i w ypytyw a ł ich, gdzie na
rodz ił się Mesjasz. Oni zaś odpo
wiedzieli mu: W Betlejem judzkim. Tak 
bowiem napisał prorok: I ty, Be tle 
jem, ziem io Judy, wcale nie jesteś  
najmniejsza wśród g łów nych m iast 
Judy, bowiem z ciebie wyjdzie władca, 
k tó ry  będzie pasł lud  mój, Izraela.

Wtedy Herod przyw oła ł potajem 
nie magów i w ypytyw a ł i'ch o czas 
ukazania się gwiazdy. A posy
ła jąc ich do Betlejem, powiedział: 
Udajcie się tam i wypyta jc ie  
dokładnie o Dziecko, a gdy je  znaj
dziecie, oznajm ijcie  mi, abym i ja 
m ógł pó jść i oddać Mu pokłon . Oni 
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli 
w drogę. A oto gwiazda, którą 
w idzieli na Wschodzie, szła przed 
nim i, aż przyszła i zatrzymała się 
nad miejscem, gdzie było Dziecko. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 
uradowali. Weszli do domu i ujrzeli 
Dziecko z Matką Jego, Maryją; upad
li i pok łon ili się Mu. I o tw orzyli 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: z ło
to, kadzidło i m irrę. A otrzym awszy 
we śnie nakaz, żeby nie w racali do 
Heroda, inną  drogą udali s ię  do swo
jej o jczyzny” (Mt 2, 1-12).

Magowie, czyli Trzej Królowie, są 
w Ewangelii św. Mateusza ludźmi 
wierzącymi i posłusznymi znakom Bo
żym. Pojawienie się gwiazdy jest dla 
nich znakiem narodzin króla żydow
skiego. Natomiast pouczenie w e  śnie, 
żeby wracali inną drogą do ojczyzny, 
jest dla magów rozkazem Bożym. 
Dzięki w ierze i posłuszeństwie 
znakom Bożym, osiągnęli cel: zna
leźli Dzieciątko Boże, choć nie 
należeli do narodu wybranego. 
W ten sposób został wyrażony 
uniwersalny w ym iar dzieła zba
wczego Jezusa Chrystusa.

Opow iadanie o Trzech Kró
lach — magach, którzy wyruszyli 
na poszukiwanie nowo narodzo
nego Jezusa, odegrało ważną rolę 
w  tw orzeniu obrazu Bożego Naro
dzenia. Dzięki temu opowiadaniu

powstało w iele dzie ł m alarskich — 
począwszy od starochrześcijań
skich m alow ideł katakum bowych, 
aż do dzie ł w ie lk ich m istrzów 
wszystkich epok. Pisano o Trzech 
Królach książki, opow iadano le
gendy. A m onogram  ich im ion p i
szemy na drzwiach naszych domów.

O jcowie Kościoła, w nawiązaniu 
do trzech darów złożonych Dzie
cięciu, przyjm owali liczbę trzech 
magów, a następnie uzupełniono 
je  im ionam i: Kasper, M elch ior 
i Baltazar, przypisu jąc im jedno 
cześnie godności królewskie. Na
tom iast dary złożone Jezusowi, 
O jcow ie Kościoła tłum aczyli sym
bolicznie  i dopatrywali się w nich 
wyrazu w iary w boską i ludzką 
naturę Chrystusa oraz w Jego god
ność królewską. Tak w ięc zło to  — 
przynależne było królow i, kadzid
ło  — Bogu, a m irra — człow iekow i.

Pokłon Trzech Króli — m alow ał C orne lis S chut (Antw erp ia , XVII w.)

Mędrcy świata
Mędry świata, monarchowie, — Gdzie spiesznie dążycie? — 

Powiedzcież nam, trzej Królowie, — Chciecie widzieć 
Dziecię? — Ono w żłobie nie ma tronu — I berła nie dzier
ży, — A proroctwo Jego zgonu — Już się w świecie sze
rzy.

Mędrcy świata, złość okrutna — Dziecię prześladuje. — 
Wieść okropna, wieść to smutna, — Herod spisek knuje. — 
Nic monarchów nie odstrasza, — Do Betlejem śpieszą, — 
Gwiazda Zbawcę im ogłasza, — Nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem, — Niosą Panu dary, — Przed 
Jezusem biją czołem, — Składają ofiary. — Trzykroć 
szczęśliwi królowie, — Któż wam nie zazdrości? — Cóż my 
damy, kto nam powie, — Pałając z miłości?

Tak jak każą nam kapłani, — Damy dar troisty. — Modły, 
pracę niosąc w dani — I żar serca czysty. — To kadzidło 
mirrę, złoto — Niesiem, Jezu szczerze, — Co dajemy Ci z 
ochotą, — Od nas przyjm w ofierze!



TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN (18-25 stycznia 2005 .)

Chrystus jedynym fundamentem Kościoła
„W edług łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry 

budow niczy założyłem  fundam ent, a inny na nim 
buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. 
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć 
oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus 
Chrystus. A czy ktoś na tym  fundam encie wznosi 
budowę ze złota, srebra, d rogich kamieni, z drzewa, 
siana, słomy, to wyjdzie na jaw  w jego dziele; dzień 
sądny bowiem to  pokaże, gdyż w ogn iu  się objaw i, a 
jakie jest dzie ło każdego, w ypróbu je  ogień. Jeśli czyjeś 
dzieło, zbudowane na tym  fundam encie, się ostoi, ten 
zapłatę odbierze; jeśli czyjeś dzie ło spłonie, ten szkodę 
poniesie, lecz on sam zbaw iony będzie, tak jednak, jak 
przez ogień. Czy nie w iecie, że św iątyn ią  Bożą jesteście 
i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy św ią
tyn ię  Bożą, tego zniszczy Bóg, a lbowiem  św iątynia 
Boża jest święta, a wy n ią  jesteście. N iechaj n ikt samego 
siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was się wydaje, że jest 
na tym świecie mądry, niech się stanie głupim , aby się 
stać mądrym. A lbow iem  m ądrość tego świata jest u 
Boga głupstwem . Napisano bowiem: On chwyta mąd
rych w ich w łasnej chytrości; i znowu: Pan zna myśli 
m ędrców, że są marne. A zatem niechaj n ik t z ludzi się 
nie ch lubi; wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy 
Apollos, czy Kefas, czy św iat, czy życie, czy śmierć, 
czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wa
sze, wyście zaś Chrystusow i, a Chrystus Boży” (1 Kor 3, 
10-23).

Eklezjo logia sta rokato licka  podkreśla związek Koś
cio ła  z Jezusem Chrystusem . Ekklesia  jako w spólnota 
ludzi, wyznająca Jezusa i przyznająca się do N iego oraz 
gromadząca się w Jego imię, zasługuje na określenie — 
Chrystusowej. Temu Kościo łow i Jezus Chrystus obie
ca ł Ducha Świętego, jako Pocieszycie la i O bjaw icie la  
Bożej obecności; jako Tego, k tó ry prowadzi Kośció ł

Jego drogą. Jezus Chrystus w yznaczył tę drogę swoim 
życiem i nauką. Przede wszystkim  g łos ił On m iłość do 
wszystkich ludzi. „Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie m iłowali, tak jak Ja was um iłowałem; 
żebyście i wy tak się m iłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniam i moim i, jeśli będzie
cie się wzajemnie m iłow a li”  (J 13, 34-35).

W Liście do Koryntian (3, 10-13) św. Paweł nazwał 
swoją dzia ła lność w Koryncie  położeniem fundam entu, 
którym  jest Jezus Chrystus. Kontekst tego fragm entu 
Listu św. Pawła mówi o budow ie Kościoła. Jedynie w 
ramach eklezjo log ii św. Pawła możemy zrozumieć, w 
jakim  sensie Aposto ł nazywa Chrystusa fundam entem  
Kościoła.

Św. Paweł nie przybył do Koryntu „błyszcząc słowem 
i m ądrością” , ale postanow ił „n ie  znać niczego więcej, 
jak ty lko  Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 
2, 1-2). To była zasadnicza treść Ewangelii, do której 
głoszenia został zobowiązany: „Przypom inam , bracia, 
Ewangelię, którą wam głosiłem , którą przyję liście  i w 
której też trwacie (...). Przekazałem wam bowiem na 
początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł — zgod
nie z Pismem — za nasze grzechy, że został pogrze
bany, że zm artw ychw sta ł trzeciego dnia, zgodnie z 
Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” 
(1 K o r1 5 ,1-5). A  w ię c  św. Paweł um ożliw ił Koryntianom  
kontakt z Chrystusem , z Jego życiem i z Jego nauką; 
w Nim zostali „wzbogaceni we wszystko: we wszelkie 
słowo i wszelkie poznanie” (1 Kor 1, 5).

Św. Paweł przepow iadał Ewangelię, skłaniając 
Koryntian do pod jęcia  decyzji: z C hrystusem  czy w da l
szym ciągu bez Niego. Skutkiem  pozytywnej decyzji 
było przyjęcie chrztu, k tó ry stanowi m om ent w łączenia 
nowych chrześcijan w dzie ło  budow y Kościoła. A w ięc 
św iadczenie o Chrystusie, ukazanie Go w całej pełni,

Dialog starokatolicko-prawosławny
Kościo ły starokato lickie, które reprezentują „stary 

Kośció ł ka to lick i Zachodu” , od początku dawały wyraz 
nadziei na ponowne zjednoczenie z Kościołam i prawos
ławnym i n a  gruncie  jednego, n iepodzie lonego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia. D ialog z tym i Kościołam i — 
prowadzony przez ponad 100 lat — przyb iera ł różne 
fo rm y i p rzynosił różne efekty. Zawsze był traktow any 
przez starokato lików , jako ich wkład w rozwój chrześci
jaństwa, jako próba odbudow ania  łączności m iędzy 
Kościołem  W schodu i Zachodu. Bp Urs Kury tak koń
czy swoje M em orandum  o współczesnym  stanie sto 
sunków  prawosław no-sta rokato lick ich : „Problem  zb li
żenia albo jedności obydwu Kościo łów  nie jest ty lko  
sprawą praktyki oraz odpow iednie j okazji koście lno- 
politycznej, a jeszcze mniej sprawą ścisłych liczb i 
ilości. Idzie raczej o to, że nasze oba Kościo ły — mimo 
pewnych różnic w sprawach szczegółowych — w spra
wach zasadniczych, k luczow ych zgadzają się i w spó l
nie wskazują światu chrześcijańskiem u decydującą 
prawdę podstawową, której grozi zapomnienie: tę 
prawdę m ianow icie, że zjednoczenie podzie lonych 
Kościołów  i chrześcijan, tak jak chce tego Pan Kościoła, 
jest m ożliwe do przeprowadzenia jedynie  na gruncie  
starego, n iepodzie lonego Kościoła i w oparciu o jego 
zasady apostolskie. My, starokato licy, sądzimy, że 
nasze oba Kościoły, prawosławny na W schodzie i sta
roka to lick i na Zachodzie, Bóg pow oła ł po to, aby skła

dały wspólne św iadectwo i temu św iadectwu dały wyraz 
poprzez zaakcentowanie tego, co już w obecnej dobie 
nas łączy. Aby przyb liżyć się do tego celu, nie w ystar
czą — według naszego przeświadczenia — d ługie 
dyskusje teoretyczne, od niemal stu lat prowadzone 
przez teo logów  prawosławnych i sta rokato lick ich . 
Dyskusje te nie wystarczają zwłaszcza wówczas, gdy 
prowadzone są — jak w Belgradzie — jednostronnie  i 
oddzie ln ie , bez dostatecznych obustronnych in form a
cji. Sądzimy raczej, że nastała ju ż  godzina prawdziwego 
d ia logu, ustnych argum entów  i kontrargum entów. Dla
tego pozwolę sobie na zakończenie jeszcze raz pow tó 
rzyć prośbę, które j dałem wyraz w Sofii i w Belgradzie: 
aby obydw ie kom isje unijne, prawosławna i starokato
licka, nie obradow ały dłużej oddzie lnie, lecz by wkrótce 
spotka ły się na wspólnym  posiedzeniu” .

To życzenie s ta roka to lików  spełn iło  się, gdy w 1975 
roku rozpoczęła obrady W spólna Komisja Teo logiczna 
S tarokato licko-P rawosławna, pracująca nad w spól
nymi tekstam i teo log icznym i, które oddają naukę Koś
c io ła  prawosławnego i starokato lickiego. Podczas tych 
obrad (w latach 1975-1987) wyczerpana została lista 
tem atów  teologicznych, które dowodzą o wspólnym  
trw aniu przy kościelnej tradycji pierwszych w ieków, a 
także o odpow iednim  wprowadzeniu tej tradycji w życ ie  
Kościo łów . W spólna Kom isja Teologiczna, która spo
tyka ła  się na siedm iu sesjach plenarnych, pracowała



było owym położeniem fundam entu. Chrystus — nowy 
Adam — zaczął nową h istorię  ludzkości: „A  zatem, jak 
przestępstwo jednego sprowadziło  na wszystkich ludzi 
w yrok potępiający, tak czyn spraw iedliw y Jednego 
sprowadza na wszystkich ludzi uspraw iedliw ienie 
dające życie” (1 Kor 5, 18),

Jako fundam ent Chrystus jest podstawą życia gm iny, 
zapewnia budow li Kościoła trw a łość i jedność wszyst
kich elementów. Pozycja Chrystusa jako fundam entu 
jest źródłem  wzrostu Kościoła, k tó ry  staje się dzięki 
Niemu mieszkaniem Boga w Duchu: „W  Nim zespalana 
cała budow la rośnie na świętą w Panu św iątynię, w  Nim 
i wy także wznosicie się we wspólnym  budowaniu, by 
ustanow ić m ieszkanie Boga przez Ducha” (Ef 2, 
21- 22).

Chrystus jest jedynym  fundam entem  Kościoła i 
zasadą jego jedności z całą społecznością, dla której 
s ta ł się bratem: „m u s ia ł się upodobnić pod każdym w zg
lędem do braci, aby sta ł się m iłosiernym  i w iernym  
arcykapłanem  wobec Boga dla przebłagania za grzech 
ludu ” (Hbr 2, 17). Chrystus nie jest jednym  z w ielu 
fundam entów  Kościoła: o fiarą swego życia potw ierdził 
On akt nowego przym ierza z Bogiem (M t 26, 28), a 
swoim  zm artwychwstaniem  nadał mu znamię w iary
godności. A w ięc Chrystus stanowi centrum  życia Koś
cioła. On bowiem jest tym, który w im ieniu ludzkości — 
odkupionej Jego krwią — zaw arł z Ojcem nowe przym ie
rze, tworząc Kościół. „W  Nim także i wy usłyszeliś
cie słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. 
W Nim również uw ierzyliście i zostaliście naznaczeni 
pieczęcią Ducha Świętego, k tó ry  by ł obiecany. On 
jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwa
niu na odkupienie, które nas uczyni w łasnością [B o
ga], ku chwale Jego m ajestatu” (Ef 1, 13-
-14).

W błogosław ieństwach, którym i rozpoczyna się List 
do Efezjan, św. Paweł w ielbi Boga, który „w  Nim [C hry
stusie] w ybra ł nas przed założeniem świata, abyśmy 
byli św ięci i nieskalani przed Jego obliczem . Z m iłości

zgodnie z zaleceniam i obu Kościołów. Istniejące 
jeszcze rozbieżności teologiczne, najpierw  kon fron to 
wano i analizowano z uzgodnieniam i wypracowanym i 
podczas dawniejszych rozmów teologicznych.

Rozmowy teologiczne prowadzone w ramach W spól
nej Kom isji Teologicznej, uwzględnia ły zatem poprzed
nie rozm owy teologiczne, koncentru jąc się przede 
wszystkim  na spornych punktach ustalonej lis ty tema
tów. Członkow ie Kom isji m ieli św iadom ość tego, że ich 
zadaniem jest wyjaśnienie i przezwyciężenie różnic 
teo log icznych, a nie wypracow anie  jakiegoś w spólne
go „wyznania w iary” . Nie ty lko  trudno  byłoby taki tekst 
wspólnie uzgodnić, ale by łby on także niebezpieczny, 
gdyż w ym agałby sporządzenia obszernych dokum en
tów  teologicznych, które m og łyby zawierać pewne 
niedokładności językowe lub teologiczne, a także 
jednostronności i braki, które wcale nie u ła tw ia łyby 
dia logu teologicznego.

O brady Mieszanej Kom isji Teologicznej koncentro 
wały się przy każdej rozbieżności na poszukiwaniu 
w spólnego kryterium  w tradyc ji patrystycznej. Powrót 
do O jców Kościoła w celu przezwyciężenia różnic teo lo 
g icznych okazał się w łaściwą drogą przy opracow ywa
niu w spólnych tekstów. Zarówno prawosławni jak i 
s ta roka to liccy członkow ie W spólnej Kom isji Teo lo 
gicznej wykazywali, że niezachwianie trw ają  przy 
obiektywnym  kryterium  tradycji patrystycznej, dzięki 
czemu zachowana była c iąg łość, konsekwencja i sku
teczność dia logu teologicznego.

W spólna Kom isja Teolog iczna z dużą, eklezjalną 
odpow iedzia lnością  traktow ała  sto jące przed nią p ro-

przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 
w o li”  (Ef 1, 4-5). W Kościele sam Chrystus umożliw ia 
swoim  wyznawcom  spotkanie z Bogiem. W zjednocze
niu z Chrystusem tw orzy się w spólnota dzieci Bożych. 
„W szystko, co Mi daje O jciec, do Mnie przyjdzie, a te 
go, k tó ry  do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, po 
nieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełn ić swo
ją wolę, ale wolę Tego, k tó ry Mnie posła ł” (J 6, 
37-38).

W Ewangelii św. Jana, Chrystus „m ó w ił o św iątyni 
swego c ia ła ” (J 2,21). Natom iast św. Paweł nauczał: „W 
Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób 
ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, k tó ry  jest Głową 
wszelkiej Zw ierzchności i W ładzy” (Kol 2, 9-10). Stare 
przym ierze streszczało się w słowach: „Ja będę waszym 
Bogiem, w y będziecie mi ludem ” (Kp ł 26, 11). Kośció ł 
prze ją ł te słowa i zaczął je urzeczyw istn iać: „Zam iesz
kam z nim i i będę chodz ił wśród nich, i będę ich Bogiem, 
a oni będą moim ludem ” (2 Kor 6, 16).

U podstaw sym bolik i fundam entu w tekstach eklez
ja lnych  Nowego Testamentu leży idea nowego przy
mierza, które w im ieniu nowego Ludu Bożego zawarł 
Chrystus. Kośció ł Nowego Testamentu jest w ięc 
Ludem Bożym jak najściślej zjednoczonym  z C hrystu
sem; nie dającym  się zastąpić fundam entem  Kościoła. 
To zjednoczenie podkreśla zwłaszcza aposto ł Paweł, 
kiedy przedstaw iał Kośció ł jako ciało w C hrystu
sie („wszyscy razem tw orzym y jedno c ia ło  w C hrystu 
sie” — Rz 12, 5) oraz jako  C iało Chrystusa: „W y przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnym i cz łon
kami. I tak ustanow ił Bóg w Kościele najprzód aposto
łów , po w tóre  proroków , po trzecie nauczycie li, a 
następnie tych, co mają dar czyn ienia  cudów, w spie
rania pomocą, rządzenia oraz przemawiania roz
m aitym i językam i” (1 Kor 12, 27-28). „Zosta liście  
wzniesieni na fundam encie apostołów  i proroków, 
a kamieniem W ęgielnym  jest Chrystus Jezus” (Ef 2, 
20).

blem y teologiczne, a w tych w spólnych tekstach teo lo 
g icznych określiła  m ożliwą do przyjęcia podstawę dla 
przywrócenia w spó lno ty kościelnej pom iędzy Kościo
łam i s ta roka to lick im i a prawosławnym i. Kom isja do
prowadziła do pom yślnego zakończenia zleconej jej 
pracy teologiczne j, ale nie może decydować o jej w y
nikach. Taka ocena należy do kom petentnych orga
nów Kościołów, które prowadziły dialog.

Dziś, po zakończeniu o fic ja lnego  d ia logu teo log icz
nego, przyszedł czas w ykorzystan ia  teo logiczne j zgody 
do przywrócenia w spó lno ty koście lnej. Pow inniśm y 
starać się o integrację  teo log ii w spólnych tekstów  z o fi
cja lną nauką i życiem Kościoła, np. przez w łączenie ich 
do katechezy. W Polsce jest to  możliwe; teksty zostały 
opublikow ane w języku polskim  przez bpa prof. dra 
hab. W iktora W ysoczańskiego — zw ierzchnika Koś
cio ła  Polskokato lickiego. Na pewno ułatw i to  do
stosowanie koście lnej praktyki do wspólnie uzgod
n ionych podstaw teolog icznych; tak, aby nie istniała już 
żadna rozbieżność pom iędzy teo log ią  w spólnych teks
tów  a teo logicznym i założeniam i sprzecznej z nią prak
tyk i koście lnej. Praktyka duszpasterska nie może rozw i
jać się w  sposób w łaściw y bez konsekwentnego 
respektowania podstawowych zasad naszej w iary, w y
łożony w  opracowywanych i w spólnie podpisanych 
tekstach d ia logu teologicznego. Kościo ły starokato
lick ie  i prawosławne przyjm ują wspólne podstawy 
eklezjo log iczne i tw ierdzą, że zjednoczenie podzie lo
nych Kościo łów  — zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, 
Pana Kościoła — jest m ożliwe jedynie  na g runcie  nie
p o d z ie ln e g o  Kościoła pierwszego tysiąclecia i w 
oparciu o jego zasady apostolskie.



Rozmowa z Michelem Quistem na podstawie „Niezwykłego dialogu” na modlitwie, dopóty  nie będziesz 
 m ógł prawdziw ie się modlić.

Co to znaczy: Modlić się?

„Tak samo modlitwa wspólna i modlitwa liturgicz
na (modlitwa publiczna Kościoła) nie są spo
sobem dowolnym, lecz normalnym wypowiada
niem się synów Boga, razem zaangażowanych  

w jednakowym przeznaczeniu miłości”

P.: Mówią do m nie: w ieczorem  
należy się pom odlić, rano też. A  ja  
nie zawsze znajduję na to czas, 
zwłaszcza rano, bo się bardzo  
śpieszę. Szybko więc staram się 
odm ów ić chociaż „O jcze nasz”, 
żeby być w porządku wobec Boga i 
biegnę na zajęcia. Proszę m i 
powiedzieć, czy dobrze postępu
ję?

M.Q.: M odlić się — to się 
zatrzymać. Dać czas Bogu, co 
dzień, co tydzień. W świecie 
współczesnym niedziela stała się 
dniem, k tó ry się dla siebie zacho
wuje: to jest nasz dzień. Zapom ina 
się, że to dzień, k tó ry należy do 
Boga.

P.: Kiedy ja mam się „zatrzym ać”, 
je ś li mam tak mało czasu. Pan Bóg  
na pewno o tym wie i nie gniewa się 
na mnie.

M.Q.: Gdy narzeczona o trzym u
je coraz mniej lis tów  od narzeczo
nego, dobrze wie, że jej m iłość jest 
zagrożona. Jeśli już się z Bogiem 
nie łączysz, tw o ja  m iłość jest w 
niebezpieczeństwie. Jeśli przesta
łeś się m odlić, już nie spotkasz 
Jezusa Chrystusa i nie usłyszysz 
Go mówiącego do C iebie przez 
życie, bo żeby Go w idzieć i rozu
mieć, trzeba na Niego patrzeć, 
słyszeć Go w codziennych spotka
niach.

M odlić się to najpierw  zw rócić 
się ku Bogu. Jeżeli się nie modlisz, 
zwrócisz się ku sobie samemu.

P.: Niestety, czas tak szybko leci, 
że zapom inam  nieraz o m od litw ie  i 
prawdę pow iedziawszy — nic  
złego się nie dzieje. Życie wygląda  
tak samo...

M.Q.: M odlić się to łączyć się z 
Bogiem. Jeżeli przestałeś się mod
lić, pozostaniesz sam, a ponieważ 
człow iekow i potrzeba Boga, siebie 
weźmiesz za boga. Jeżeli żyjesz z 
dala od Boga, s topn iow o dojdziesz 
do wniosku: dobrze mi się żyje bez 
Niego. Jeżeli żyjesz bez Niego, 
powoli zapominasz o Nim. Jeżeli 
zapomnisz, dojdziesz do tego, 
że uwierzysz, że On nie istn ie
je...

P : O, nie! Ja wierzę w Boga. 
Chociaż— przyznam  się  szczerze—

często zapom inam  o m od litw ie  i
o n iedzie lnych Mszach św. Jed
nakże w Boga wierzę. Na przykład, 
je ś li mam trudną sytuację w życiu, 
to proszę Pana Boga, żeby m i 
pom óg ł w rozw iązaniu m oich  
kłopotów.

M.Q.: Bardzo często m odlić się 
to dla ciebie znaczy prosić. Tym 
czasem m od lić  się to najpierw  sta
nąć bezinteresownie przed Bo
giem: „O jcze nasz, któryś jest w 
niebie, św ięć się imie Tw oje” . Bar
dzo często m odlić się — to znaczy 
dla ciebie otrzymywać. Tym cza
sem m odlić się to  także o fia ro 
wywać. O fiarow ywać życie świa
ta, swoje życie, siebie same
go.

P.: Pan Bóg często spełnia to,
o co proszę, ale bywa i tak, 
że wydaje m i się, że m nie nie s łu 
cha.

M.Q.: Jeżeli w m od litw ie  nie sta
rasz się uzyskać „czegoś” , chodzi 
ci przynajm niej o stw ierdzenie 
jakiegoś odczuwalnego zadowo
lenia. Jesteś często zniechęcony, 
dlatego zaniedbujesz wszelki w ysi
łek. Myślisz wtedy: „To nic nie 
daje” . Albo: „Mam wrażenie, że 
m ówię w próżnię” , „N ic  nie czu
ję ” .

Na m od litw ie  nie możesz nicze
go odczuwać, chyba, że masz łaskę 
specjalną. Wszelkie wrażenie po
chodzi od zmysłów; tymczasem 
m odlić się to stanąć w obecności, 
w kontakcie  z Kimś, kto nie jest 
odczuwalny. Dopóki będziesz ocze
k iw ał odczuwalnych przyjem ności

P.: Jeżeli nawet przyjdzie na 
mnie coś takiego, że staram się 
skup ić i rozm awiać z Panem  

Bogiem, to i tak ja  ty lko  
sam m ówię i w zasadzie 
ten d ia log  jes t ty lko  je d 
nostronny, m onotonny.

M.Q.: M odlić się to czę
sto nawet... nudzić się 
przed Bogiem. Kiedy je 
steś na przykład: wyczer
pany ze zmęczenia, pełen 
odpow iedzia lności i trosk, 
przeciążony pracą, roz
rywany przez nadmierną 
ilość obowiązków, na wszyst
kie strony szarpany, w te
dy pow inieneś zm usić się 
do zatrzym ania się i ca ł

kow icie  odejść od wszystkiego 
przed Bogiem.

Przed Bogiem zgodzisz się na 
swoją ludzką niewystarczalność.

P.: Ale ja  nie chcę trac ić  czasu w 
ten sposób, bo go nie mam w nad
miarze. M odlitwą wypełniam  sw ój 
obow iązek wobec Stwórcy. Takie 
je s t chyba m oje zadanie, a nie 
muszę przed Bogiem odpoczywać. 
Jak by to w yglądało? A może ja po  
prostu  nie umiem się m od lić?  Już 
sam nie wiem, co o tym myśleć...

M.Q,: „S trac ić  czas” bezintere
sownie w  Jego obecności, to  uczy
n ić akt w iary, uw ie lb ien ia i m iłości, 
a to  jest podstawa m odlitwy. 
Trzeba chcieć się m odlić, a chcieć 
się m odlić znaczy m odlić się. 
Spróbuj trzym ać się w  obecności 
Bożej, p róbu j znowu przez cały 
czas, jaki sobie wyznaczyłeś, i 
n igdy nie mów: „N ie  umiem się 
m od lić ” , „N ie  umiem się m od lić ” , 
bo zgoda na ciągłe próbowanie już 
jest m odlitwą.

Od tw oje j s trony tw oja  m odlitw a 
ma wartość najpierw  dzięki w ys ił
kowi, jakiego wymaga. Od strony 
Boga — dzięki działaniu w tobie 
Ducha.

P.: A może pow inienem  stw o
rzyć sobie jakieś „w ycisza jące”  
w arunki do m odlitw y, bo tak 
trudno się skupić?

M.Q.: Nie marz o nadzwyczaj
nych warunkach dla m odlitw y. Nie 
mów: „G dybym  m iał czas” . G d y 
bym m ia ł spokó j” , „G dybym  m ógł 
odejść na sam otność” . Zapewne, 
trzeba się starać o naj l epsze



warunki zewnętrzne, ale choćbyś 
był na zupełnej pustyni, w najgłęb
szej ciszy, główna przeszkoda 
pozostałaby: ty  sam i św iat m yśli , 
obrazów, wrażeń, namiętności..., 
k tóry jest w tobie.

Jesteś roztargn iony na m od lit
wie? G dyby było inaczej, to byłby 
wyjątek. Po co „po low ać” na te roz
targnienia? One i tak powrócą. 
Przeciwnie, popatrz na nie w prost i 
jakie j by nie były natury: poważne 
zajęcia, drobiazgi lub pospolite  
brudy, ofiaruj je Bogu gestem czci 
lub prośby o przebaczenie.

Wnętrze kościoła pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Szczecinie

Nie ma znaczenia twoja sytuacja, 
obecne warunki. Bóg na ciebie 
czeka. N ikogo i n igdy nie zwalnia z 
modlitwy...

P.: Nie zawszę mogę się wew- 
nętrznie zm obilizować do m od
litwy. To chyba źle  — prawda?

M.Q.: Niech tw oja  m odlitwa nie 
będzie zależna od tych chw ilow ych 
usposobień, ale niech będzie sy
stematyczna.

Bóg jest zawsze obecny, zawsze 
kocha i zawsze czeka.

Synowie tej samej rodziny nie 
mogą zrob ić większej przyjem 
ności swemu ojcu niż zb iera jąc się, 
by mu okazać swoją m iłość. Tak 
samo m odlitwa wspólna i m odlitw a 
liturg iczna (m odlitwa publiczna 
Kościoła) nie są sposobem dow ol
nym, lecz norm alnym  w ypow iada
niem się synów Boga, razem zaan
gażowanych w jednakowym  prze
znaczeniu m iłości.

P.: Muszę więc nad sobą „p o 
p racow ać”. Wymaga to w iększych  
przem yśleń z m oje j strony, w ięk
szego zastanowienia się.

M.Q.: W miarę jak wzrasta m i
łość, coraz mniej potrzeba gestów i 
słów, a coraz w ięcej milczenia. I 
tw o ja  m odlitw a także się uprości. 
Nie będziesz się m od lił mniej g łę
boko, jeżeli nie będziesz m iał 
ocho ty  mówić; przeciwnie, lepiej 
się będziesz m odlił, jeżeli chętniej 
będziesz po prostu patrzył, kochał 
w  m ilczeniu.

Jeżeli chcesz słuchać muzyki 
przez radio, trzeba je włączyć, 
a potem złapać odpow iednią fa
lę.

P.: Rozumiem już, że tzw. złapa
nie te j odpow iedn ie j fali, to w łaśnie 
je s t ten duchow y kontakt.

M.Q.: Jeżeli chcesz wejść w 
kontakt z Bogiem, musisz się m od
lić, to znaczy musisz p rzygoto
wać się dla Niego i pozwolić, żeby 
m ógł udzielić ci swej łaski i swej 
m iłości. N ic  n ie  je s t dość piękne na 
prezent dla tego, kogo się kocha. 
O jciec nie może ogran iczyć po
darków  do rzeczy ziem skich, po
nieważ Jego m iłość jest nie
skończona. On daje ty lko  nie
skończoność: daje samego sie
bie.

D latego nie możesz prosić Boga, 
żeby w ygrać na lo terii, zdać egza
min, uzyskać podwyżkę płacy... 
inaczej jak pod warunkiem , że 
dodasz: „Jeżeli sądzisz Panie, że 
będę więcej kocha ł C iebie i m oich 
braci ludzi” .

P.: A ja tak bardzo bym chciał, 
żeby Pan Bóg w ysłuchał m oich  
próśb...

M.Q.: Zaufaj. Zawsze ufaj. Wiesz, 
że O jciec nie może nie chcieć 
tw ego dobra. Wiesz, że jeżeli nie 
jest dobrze spełnić tw o je  pragnie
nie, Jego m iłość jednak odpowie, 
chociaż inaczej.

Bogu potrzebna jest tw o ja  m od
litwa. On może dać ty lko  w te
dy, gdy Go poprosisz, bo nie
skończenie szanuje twoją w o l
ność. On nieustannie prosi c ie 
bie w m ilczeniu. W ysłuchaj Jego 
m iłości.

(przygot. Red.)

P. Osoba pytająca
M.Q. „N iezw ykły  d ia log ” M. Quista

STYCZEŃ
- ważniejsze daty
6 stycznia 
Święto Trzech Króli.

M ędrcy ze W schodu -  mago
wie, znani także jako Trzej K ró
lowie, idąc za gwiazdą, która 
wskazywała im drogę, dotarli do 
Betlejem, gdzie oddali pokłon 
Nowo narodzonemu Synowi Bo
żemu.

17 stycznia
Jubileusz Warszawy.

Pam iętna data dla wszyst
kich Polaków. Przed 60 laty War
szawa była w ielkim  cm entarzy
skiem. Powstała z ruin dzięki 
n iebywałem u w ysiłkow i całego 
społeczeństwa.

18-25 stycznia
Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan.

M ódlm y się wszyscy w spól
nie o zjednoczen ie  ch rześci
jan.

21 stycznia
Dzień Babci.

Jest to św ięto matek naszych 
matek, czyli — jak mówią Fran
cuzi — św ięto dużej Mamy.

25 stycznia
Szaweł — św. Paweł.

Świąteczne wspom nienie 
cudu, k tó ry u bram Damaszku 
z prześladowcy Szawła uczy
n ił Pawła — Apostoła  Naro
dów.

Przysłowia ludowe
Na Nowy Rok na barani skok dnia 
przybywa.

Kiedy styczeń najostrzejszy, tedy 
roczek najpłodniejszy.

Gdy Trzej Królowie pogodą obda
rzą, nie zasypiaj ranka gospoda
rzu.

Jeżeli pszczoła w  s tyczn iu  z ula 
wylatuje, rzadko pom yślny rok  
nam obiecuje.



Z  życia Kościoła

Jubileusz 80-lecia zorganizowania Parafii 
Polskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Toruniu 

oraz Uroczystości Patronalne
Rok 1924 to bardzo ważna data dla Parafii polskokatolickiej w Toruniu. 

W tym bowiem czasie w grodzie Kopernika nad Wisłą powstała jedna z pierwszych 
parafii polskokatolickich. Toruń — piękne miasto leżące nad Wisłą — posia
da bardzo bogatą historię. Tutaj, 80 lat temu, zostało zasiane ziarno Pol
skiego Narodowego Kościoła Katolickiego, które dziś zaowocowało, dzięki 
konstruktywnej pracy obecnego proboszcza ks. Bogdana Skowrońskiego.

„Trzynaście lat temu otrzymałem 
dekret od Księdza Biskupa i zosta
łem delegowany tuta j, aby reakty
wować życie parafia lne i duszpa
sterskie naszego Kościoła w T oru 
niu. Parafia nasza bowiem prze
chodziła  w swej h istorii różne 
koleje. U trudniano prace kapła
nom, wyśm iewano ich i w iernych, 
wyrządzano w iele krzywdy, by 
zniszczyć ideę i tradycje  Kościoła 
Narodowego — mówi ksiądz Sko
w roński. Dziękuję Bogu, że posta
w ił na mojej drodze posług iw a
nia kapłańskiego bardzo dobrych 
i kochanych ludzi. To z nim i pod-

Bp prof. dr hab.
Wiktor Wysoczański — 
Zwierzchnik
Kościoła Polskokatolickiego 
przypomniał młodzieży 
rangę Sakramentu 
Bierzmowania

nieśliśm y z ruin drewniany (dzier
żawiony, dzięki życzliwości Koś
c io ła  E w ange licko -A ugsbu rsk ie 
go, a personalnie ks. proboszcza 
mgr. Jerzego M olina) budynek 
przy u licy Gałczyńskiego. Dziś 
jestem dum ny, że mamy piękną, 
choć skrom ną świątynię, w której 
w każdą niedzielę odpraw iam y 
Msze Święte o godz. 10.30 i 12.00, 
a w dni powszednie o 17.00 lub 
18.00. Skarbem mojej parafii są Ci 
ludzie, którzy zawsze z w ielkim  
zaangażowaniem uczestniczą w li
tu rg ii i życiu parafia lnym , nie 
szczędząc czasu i w ysiłków  są

gotow i nieść swoją pracę i pomoc, 
aby św iątyn ia z każdym dniem pięk
niała, a życie we w spó lnocie  para
fia lnej rozkw ita ło ” .

„Te Deum Laudamus...” za 80 lat 
istnienia naszej Parafii.

W dniu 12 września 2004 r. w pięk
ny niedzielny dzień skąpany w sło
necznych promieniach, o godz. 
12.00 śpiewem „Chrystus Wo
dzem, Chrystus Królem, Chrystus 
Władcą nam”, rozpoczęła się uro
czystość dziękczynno-błagalna  
w świątyni parafialnej pw. Na
rodzenia NMP, której przewodni
czył Jego Ekscelencja Ks. bp prof. 
dr hab. Wiktor Wysoczański — 
Zwierzchnik Kościoła Polskokato
lickiego w RP.

W Słowie skierowanym  do w ier
nych w im ieniu Biskupa Zw ierz
chnika, ks. In fu ła t Ryszard Dąbrow
ski Kanclerz Kurii, ukazał postać 
Maryi, Matki kochającej, zatroska
nej, która patronuje tute jszej w spó l
nocie. Parafia toruńska w dniu tym 
stała się „małym  W ieczernikiem ” — 
w pięknej opraw ie litu rg iczne j 
koncelebrowało Mszę Świętą dzie
w ięciu  kapłanów z naszego Koś
cioła, reprezentujących różne re
g iony Polski. Oprawę muzyczną 
i organizację uroczystości zapew
n ił proboszcz parafii w Toruniu  
ks. Bogdan Skow roński, k tóry 
swym śpiewem i m odlitw ą przy
c iągną ł w ie lu  ludzi do Boga 
i Kościo ła . W iern i są dum ni 
ze swojego proboszcza. Ks. Bog
dan w yda ł dwie kasety audio 
z pieśniami, których w ielu jest 
autorem.

Ks. Biskup Zw ierzchn ik podczas 
uroczystości udzie lił Sakramentu 
B ierzm owania grupie m łodzieży, 
która wcześniej przygotowywała 
się przez cały rok, podczas zajęć 
z katechezy w M iędzyszkolnym  
Punkcie Katechetycznym  prowa-



Mszy Św. przewodniczył bp Wiktor

dzonym przez ks. dr. M irosława 
M ichalskiego. B iskup p rzypom 
n ia ł m łodzieży rangę Sakramen
tu B ie rzm ow ania  i zac iągn ię 
te  z o b o w ią z a n ia  w y n ik a ją c e  
z p rzy jęc ia  tego  sakram entu, 
p o d k re ś la ją c , że to  o n i są 
p rz y s z ło ś c ią  K o śc io ła , szcze 
góln ie  teraz, w trudnym  cza
sie przemian spo łeczno-gospo 
darczych.

Z w ielką m iłością Ksiądz Biskup 
odn iós ł się do ludzi chorych i c ie r
piących, w idząc w nich cierp ią
cego Chrystusa Pana. Duża grupa 
w iernych przystąpiła do Sakra
mentu Nam aszczenia C horych , 
którego udzie lił ks. In fu ła t Ryszard 
Dąbrowski.

Św iątynia toruńska w tym  dniu 
nie m ogła pom ieścić w swoim wnę
trzu wszystkich pragnących wziąć 
udział w tych podniosłych uroczy- 
stościach. T łum y stojące na zew
nątrz dawały obraz żywej w spól
noty Kościoła. Swoją obecnością 
zaszczycili nas parafianie z Ka
tedry  Warszawskiej oraz z Byd
goszczy wraz ze swoim i duszpa
sterzami.

Patrząc na wnętrze pięknie od
now ione j św ią tyn i w T o ru n iu  
i wzruszenie osób uczestniczących 
w uroczystościach, ła two można

Wysoczański W świątyni toruńskiej panował duch najgłębszego rozmodlenia

było zauważyć ducha najg łęb
szego rozm odlenia. Jak tra fn ie  
zauważyły „N ow ośc i” — najbar
dziej popularny w Toruniu  i o ko li
cach dziennik: „Parafianie często 
podkreślają serdeczną i przyjaz
ną atm osferę panującą we w spó l
nocie i to, że każdy nowy jej 
członek jest dobrze przyjm owa
ny. Chwalą proboszcza Bogdana 
Skowrońskiego i w ikariusza M iro
sława M ichalskiego. Gdy Biskup 
powiedział, że kiedyś planowa
no zabranie proboszcza do innej

parafii, w ierni chórem krzyknę
li: „N ie  dam y!” . Po tym  rozleg
ły  się ok laski” (red. M. Kuja
wa).

Uroczystość ta na d ługo po
zostanie w moim  sercu i w pam ię
ci. Uczestniczyłem w w ielu te
go rodzaju  w ydarzen iach, ale 
to  wydarzenie m iało w yją tkow y 
c h a ra k te r. M iło  je s t w id z ie ć  
tak pięknie owocującą współpra
cę kapłanów z w iernym i.

M.M.

Kościół w Toruniu nie mógł w tym dniu pomieścić w swoim wnętrzu wszystkich 
pragnących wziąć udział w uroczystości



Rozpocznijmy Nowy Rok w duchu zrozumienia i pokory
Początkiem upadku rodzaju ludz

kiego, jak podaje Objawienie, była 
pycha. Dlatego dzie ło O dkupienia 
rozpocząć się m usiało od najw ięk
szego upokorzenia Syna Bożego. 
Bowiem Jezus Chrystus przyszedł 
na św iat w sta jni m iędzy bydlętam i. 
Stąd też nie ty lko  w  Ewangeliach, 
ale i w  pozostałych księgach 
Nowego Testam entu, niezwykle 
m ocno podkreślona jest nauka o 
konieczności pokory dla życia 
prawdziw ie chrześcijańskiego.

Pokora bowiem  u łatw ia zrozu
m ienie posłannictwa m esjańskie
go Chrystusa. On sam dał temu 
wyraz, mówiąc: „W ysławiam Cię, 
Ojcze... że zakryłeś te rzeczy przed 
m ądrym i i roztropnym i, a objaw iłeś 
je prostaczkom ” (Mt 11,25). O jciec 
n iebieski bowiem ukry ł ta jem nicę 
posłannictwa swego jednorodzo- 
nego Syna przed tym i, którzy uwa
żali siebie za m ądrych i rozum 
nych; przed pychą e lity  re lig ij
nej narodu żydowskiego. O bjaw ił 
ją natom iast ludziom  prostym.

Pokora zapewnia pokój ludzkim  
duszom. Zbaw icie l s iln ie  podkreś
lał potrzebę naśladowania pokory, 
mówiąc: „Uczcie się ode mnie, że 
jestem c ichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych” (Mt 11, 29). Bowiem 
ty lko  takie przym ioty, jak c ichość i 
pokora serca, przynieść mogą 
ludziom  prawdziwe ukojenie i

Z  Bogiem, z  Bogiem każda sprawa. 
Jak mawiali ludzie starzy;
Jeśli z  Bogiem zaczniesz sprawę, 
Wszystko ci się darzy.

W ie lu z nas zapewne s ły 
szało lub  pam ię ta  ten 
prosty , ale jakże  g łę b o 

ki w  swej treśc i w iersz. P rzy
pom ina  on nam, że każdą w aż
n ie jszą spraw ę należy rozp o 
czynać z im ien iem  Jezusa i Je 
go b łogos ław ieństw em .

Rozpoczynam y N ow y Rok 2005. 
Od każdego z tych  now ych  ko 
le jnych  dni m oże za leżeć nie 
ty lko  doczesna pom yś lność , ale 
rów n ież i nasze szczęście w iecz
ne. Jeżeli z B ogiem  rozpocz
n iem y ten rok, na pew no prze
ży je m y  go z p oży tk iem  d la  na

odpoczynek duszy. Nie chodzi tu o 
jakieś zwyczajne wewnętrzne za
dowolenie, lecz o następstwa, jakie 
zapewnić może pow ró t do Boga i 
w ierność Jego prawu w rozum ie
niu Jezusowym. Syn Boży — nie 
ty lko  słowem, ale całym  swoim 
życiem — tego w łaśnie uczył.

Pokora, jako cnota szczególnie 
Bogu m iła, ma tę moc, że w yjed
nuje nam konieczne do życia 
chrześcijańskiego łaski nadprzy
rodzone. Stąd też w pełni uzasad
nione jest zalecenie Apostoła, 
k tó ry  pisze: „Wszyscy... p rzyoble
czcie się w  szatę pokory wzglę
dem siebie, gdyż Bóg pysznym się

szej duszy  i zakończym y z uczu
c iam i dob rze  spe łn io ne go  obo 
w iązku  w obec Boga, w obec 
s ieb ie  i sw oje j rodz iny , a ta k 
że w obec  K ośc io ła  i O jczyz
ny.

W e jdźm y w ten N ow y Rok 
z w ia rą  w  sercu , że Jezus 
C hrys tus  nie poskąpi swej po 
m ocy w naszych doczesnych  
po trzebach. On sam ży jąc 
na ziem i zachęca ł uczn iów  
sw o ich  oraz tych  w szystk ich , 
k tó rzy  w  N iego  uw ierzą , by 
w  im ię  Jego  p ro s ili O jca  N ie
b iesk iego : „O  co k o lw ie k  byś
c ie  p ro s ili O jca  w  im ien iu  
m oim , da wam ... p roście , a w eź
m iecie, aby radość wasza 
była  zupe łna ”  (J 16, 23-24),

sprzeciwia, a pokornym  łaskę daje” 
(1 P 5, 5). W yznawcy Chrystusa 
w inn i być względem siebie pokor
ni, gdyż pokora stanowi „k lu cz ” 
otw iera jący nam podwoje Bożej 
łaskawości.

Pokora zapewnia nam praw
dziwą w ie lkość w obec Boga i gwa
rantu je  osiągn ięcie  zbawienia. A to
jest chyba najważniejsze. Prawdę 
tę n iezwykle dob itn ie  podkreśla 
Zbaw icie l, gdy mówi: „Jeśli się nie 
naw rócicie  i nie staniecie jak dzie
ci, nie wejdziecie do Królestwa Nie
b ios” (Mt 18,3). Każde bowiem ma
łe  dziecko w szczególniejszy spo
sób cechuje n iew inność i pokora.

Św. Paweł, w yliczając cnoty, 
jakie  w inny cechować chrześcijan 
w stosunkach z innym i wyznaw
cami, wym ienia w łaśnie pokorę. 
Pisze bowiem: „Napom inam  was..., 
abyście postępowali, jak przystoi 
na powołanie wasze, z wszelką 
pokorą i łagodnością, z c ie rp liw oś
cią znosząc jedni drugich w 
m iłośc i” (Ef 4, 1-2). Zachęca rów 
nież: „Bądźcie wobec siebie jed 
nom yślni; nie bądźcie w yniośli, 
lecz do niskich się skłaniajcie; nie 
uważajcie sami siebie za m ądrych” 
(Rz 12, 16).

K ieru jąc się przykładem  i nauką 
Chrystusa i pomni na wskazania Apo
sto łów , stara jm y się na co dzień 
praktykować cnotę pokory. Ona bo
wiem zapewni nam pokój wewnętrz
ny, łaskę i wieczne zbawienie.

nam się darzyło!
Na p rogu  N ow ego Roku ży 

w im y  nadzie ję, że Jezus u m o c
ni naszą w iarę , będącą fu n d a 
m entem  życ ia  re lig ijn e g o . W ia
ra bow iem  nie ty lk o  pozw ala  
nam poznać Boga i na leżycie  
Go czc ić , ukazu je  rów n ież cel 
naszego życ ia  doczesnego , bo 
„bez w ia ry  n ie m ożna p o d o 
bać się Bogu (H br 11, 5). 
Jednakże  treśc ią  życ ia  ch rze 
śc ijańsk iego  jes t m iłość, 
gdyż  w ed ług  Z ba w ic ie la  to  
jes t na jw iększe i p ierw sze 
p rzykazan ie  (M t 22, 38). D la 
tego  wsłuchani w  naukę Je
zusa oraz zachęceni Jego przy
kładem, rozpalajm y nasze ser
ca miłością Boga i bliźnie
go.

Aby w tym Nowym Roku wszystko

Chrystus daje światło



Zdrowie i my w 2005 r.
Od 60 do 90 procent wizyt u lekarza wiąże się z dolegliwościami wywołanymi stresem.

•
Organizm człowieka świetnie daje sobie radę z zagrożeniami wymagającymi szybkiej reakcji. 
Trudno mu działać w przypadku nieustannych drobnych przykrości i utrapień, np. uwag ze 
strony niemiłego szefa czy spóźnień do pracy z powodu kłopotów z dojazdem.

•
W Polsce zdecydowana większość lekarzy traktuje chorych wyłącznie jak zbiór tkanek 
i narządów.

Uwierz w siebie i bądź zdrów
Wiedza o tym, że nasze myśli i uczucia 

wpływają na stan zdrowia, to już nie 
nowina.

W ostatnich dziesięcioleciach medy
cyna psychosomatyczna przeszła długą 
drogę. Relacje między emocjami a zdro
wiem okazują się coraz bardziej interesu
jące i coraz ważniejsze. Jeśli spojrzeć 
przez „szkiełko i oko” nauki XXI wieku, to 
lęk, alienacja czy brak nadziei n ie  są tylko 
uczuciami. Jak również miłość, pogoda 
ducha oraz optymizm. To stany fiz jo log i
czne organizmu wpływające na zdrowie 
równie wyraźnie, jak np. nadmierna oty
łość. Na mózg — czyli źródło tych sta
nów — patrzeć można jak na wrota do nie
zliczonych tkanek i narządów, od serca 
i naczyń krwionośnych po przewód pokar
mowy i układ oddechowy. Poznanie dróg 
łączących stany psychiczne ze zdrowiem 
i umiejętność świadomego poruszania się 
po nich — to największe wyzwanie 
współczesnej medycyny.

Wiemy już dzisiaj, że np. stres, który 
wymknął się spod kontroli, może czło
wieka nawet zabić. Amerykańscy naukow
cy potwierdzili, że organizm człowieka w 
obliczu zagrożenia — fizycznego bądź 
psychicznego, prawdziwego lub urojo
nego — reaguje wzrostem ciśnienia krwi, 
przyspieszeniem tętna i oddechu, napię
ciem mięśni. Reakcja na napięcia psychi
czne — stres — to odpowiedź fiz jo log i
czna organizmu, która prowadzi do 
wydzielania hormonów oraz związków 
chemicznych wywołujących stany zapal
ne. Substancje te w umiarkowanych iloś
ciach są dla organizmu cenne i pomocne, 
lecz w nadmiarze szkodzą, powodując 
rozmaite stany chorobowe — od bólu 
głowy po zawał serca.

Długotrwałe napięcie psychiczne wpraw
dzie nie zawsze prowadzi do śmierci, ale 
zakłóca działanie układu pokarmowego, 
pogłębia różnego typu dolegliwości. 
Ludzie idą do lekarzy w przekonaniu, że 
są chorzy. Okazuje się, że od 60 do 90 
proc. wizyt u lekarza wiąże się z dolegli
wościami wywołanymi właśnie przez 
stres.

Naukowcy rysują wykresy, by pokazać, 
jak szkodzą zdrowiu: niechęć do świata i 
rozpacz. Ale równocześnie udowadniają, 
jak wielka jest zdolność psychiki do 
leczenia organizmu. Jeszcze do nie
dawna większość specjalistów widziała w 
efekcie placebo, który w latach 50. XX 
wieku po raz pierwszy został opisany 
przez dr H. Beechera z Harvardu — prze
jaw oszukiwania samego siebie. Dziś jed

nak naukowcy stwierdzają, że oczeki
wania chorego mogą bezpośrednio zmie
niać przebieg procesu chorobowego.

Coraz więcej badań wskazuje, że każde 
kojące przeżycie emocjonalne wpływa 
korzystnie na zdrowie fizyczne. Badacze 
z Duke University zaobserwowali, że oso
by religijne rzadziej zapadają na choroby 
i rzadziej są hospitalizowane.

Czy możemy zatem nauczyć się żyć 
zdrowo? Oto zasadnicze pytanie medy
cyny psychosomatycznej. Odpowiedź 
brzmi: możemy. Wiadomo, że od czynni
ków wywołujących napięcie nie da się w 
życiu uciec, a dziedziczność i wrodzony 
temperament sprawiają, że niektórzy z 
nas są bardziej podatni na stres niż inni. 
Oczywiste jest, że modlitwa nie zastąpi 
penicyliny i rozsądnego odżywiania. Ale 
jednak — może poprawić jakość życia. 
Praktyki psychosomatyczne są potrzeb
ne. Dotyczy to wszystkich lub prawie 
wszystkich. Medytacja nie wyleczy nowo
tworu, ale bez wątpienia osłabi lęk i 
zmniejszy niepożądane skutki kuracji, 
dzięki czemu chory nie będzie czu ł się tak 
pokrzywdzony. Im wcześniej zdadzą 
sobie z tego sprawę wszyscy — zarówno 
pacjenci, jak i sami lekarze — tym lepiej. 
W Stanach Zjednoczonych znalezienie 
specjalisty, który zajmuje się zarówno 
ciałem, jak i duszą chorego, nie jest już 
trudne. W Polsce jest inaczej. Obserwuje 
się u nas zwykłą niechęć do rozmów z 
pacjentami o ich problemach. Większość 
lekarzy tłumaczy to brakiem czasu i 
uważa, że „medycyna nie jest od tego” . 
Zalecają jedynie, żeby pacjent się 
nie denerwował, ale na pytanie, jak 
tego dokonać, nie umieją już odpowie
dzieć.

Schorzenie wywołane stresem — jak
wynika z najnowszych badań naukowych
— często nie ustępuje pod wpływem 
leczenia konwencjonalnymi metodami.

Optymizm leczy — bądź pogodny, pie
lęgnuj przyjaźnie. Nie tylko palenie 
zabija. Twoje serce mogą zatrzymać: 
gniew, brak nadziei i miłości. Stan umysłu 
bowiem odgrywa wielką rolę w każdym 
stadium choroby serca. Co ciekawe — 
nawet kilkum inutowe spotkanie z życzli
wym człowiekiem obniża ciśnienie i tę t
no.

Po wielu wiekach rozwoju farmakolo
gii, chirurg ii i inwazyjnych metod lecze
nia, nauka odkryła, że jedną z najważniej
szych metod pokonania dolegliwości 
człowieka jest... sam człowiek, konkret
nie — potęga JEGO UMYSŁU.



Szczęśliwego Nowego Roku
Obrazek 1

Płatki śniegu coraz rzadziej spa
dały na granatowy beret m łodej 
kobiety stojącej na przystanku 
autobusowym . Od jakiegoś czasu 
usiłowałem  przyjrzeć się twarzy 
nieznajomej, lecz ta, jakby w yczu
wając moją natarczywość, odw ra
cała się, w tu la jąc głowę w  ko łn ierz 
rudej ku rtk i z lisa. M ocno naciąg
nięty na czoło beret i wysoko 
postaw iony kołn ierz — osłona 
przed siekącym w iatrem  — uda
rem niały moje zabiegi. Tylko 
oczy, czarne jak węgle b ły
snęły k ilkakrotn ie  w moim kie
runku.

— Przepraszam — zagadnąłem. 
Pani już d ługo czeka?

— O, tak — odpow iedzia ła c i
cho. Pewnie zawiało drogę, taki 
śnieg...

— Nie ma rozkładu jazdy — kon
tynuowałem . Znajom i m ów ili, że 
autobus kursuje w św ięto co 
godzinę.

— Powinien być już pó ł godzi
ny temu, a jeszcze nie ma — mó
w iąc to stukała obcasami botków  
w chodnik, co n iew ątp liw ie ozna
czało, że zmarzła.

M inęli nas dwaj mężczyźni. 
Jeden z nich, m łodszy, na w idok 
kobiety mocno cmoknął:

— Laleczko! W Nowy Rok chcesz 
gdzieś jechać? P o  co? Chodź lepiej 
z nami...

G ranatowy berecik odw róc ił się 
gwałtow nie  w moim kierunku, 
jakby prosząc o pomoc. A le drugi 
mężczyzna już uspokajał swego 
towarzysza przypom inając mu, że 
muszą się śpieszyć, bo przecież 
M iecio czeka.

Lekko zwichrowane sylwetki znik
ły  za zakrętem, a my nadal trw a
liśm y w oczekiwaniu na autobus.

Małe m iasteczko wypoczywało 
w now orocznym  zm ierzchu. W ok
nach w idać było  ko lorow e św ia
te łka choinek, pulsujące wszyst
kim i barwami gw iazdy św iątecz
nych dekoracji. Na parkan sto jący 
tuż obok przystanku próbował 
wdrapać się kot, ale b ia ły puch 
udarem nił mu te wyczyny. Strząś- 
nięta przez kota poduszka śniegu 
spadła w prost na niego, kot m iau
knął na nasz w idok i jak n iepyszny 
powędrował w prost do psiej budy. 
Zaprzyjaźniony w idać pies ustąpił 
mu miejsca, kładąc się dystyn 
gowanie na gum owym  dywaniku 
przed budą.

Oboje obserwowaliśm y tę scen
kę. Dziewczyna roześmiała się:

— W Nowy Rok to nawet pies 
z kotem żyją w przyjaźni.

— Tak, wyraźnie są do siebie 
św iątecznie usposobieni — po
tw ierdziłem . Pani lubi zw ierzę
ta, mam rację?

— Bardzo lubię. Mam w domu 
w iernego przyjacie la — psa. Wabi 
się Toffi. To już starszy piesek. 
Znalazłam go na u licy w Nowy Rok. 
Był bardzo w ycieńczony, g łodny, 
taki biedny... Rodzice zgodzili się, 
żebym go wzięła do domu. Jest z 
nami już dziesięć lat...

Piaskarka ze zgrzytem  przeje
chała obok nas i zatrzym ała się. 
K ierowca w ych y lił się z szoferki 
i krzyknął w  naszym kierunku:

— Najlepszego w  Nowym R oku! 
Autobus się zepsuł i „w ypad ł” z kur
su. Macie państwo jeszcze jakieś 
pół godziny, może mniej, do 
następnego. Do w idzenia!

Ruszył, sypiąc piaskiem na pra
wo i lewo.

Z pob liskiego kościo ła dob iegał 
dźwięk dzwonów, wzywając na 
w ieczorne nabożeństwo.

— To już szósta. K iedy ja będę 
w dom u? — powiedziała, jakby do 
siebie dziewczyna.

Dwoje dzieci — dziewczynka i chło
piec — może w jednym  wieku, 
a może ch łopiec by ł trochę starszy, 
przystanęło obok nas, spierając się 
ze sobą w ożyw ionej rozmowie. 
Ubrani w jednakowe czerwone 
czapki i czerwone szaliki wyglądali 
na rodzeństwo.

— Mówię ci, że ja  po trzym am — 
m ówiła dziewczynka. Przecież mi 
obiecywałeś!

— Inaczej będzie — tłum aczył 
ch łopiec. — Ty wejdziesz, a  ja  z nim 
poczekam...

— Nie, nie! To ja  poczekam! — 
sprzeczała się zagniewana mała. 
Obiecanki, cacanki. Ty to tak 
zawsze!

— Ale on śpi teraz — próbow ał 
uspokoić siostrę chłopiec.

— To co! U mnie też będzie 
spał! — dziewczynka m ocno ob
stawała przy swoim. — Ty w ej
dziesz do kościoła, pom odlisz się, 
a ja będą go trzym ała za pazuchą 
przed kościołem . Jak już w y j
dziesz, to  ci go oddam i w tedy 
wejdę do kościoła. A le musisz na 
mnie poczekać, żebyśm y razem 
w rócili.

— Dobrze, już dobrze. Niech tak 
będzie — zgodził się brat. — Ale 
zobacz, jak on fa jnie śpi! Spójrz...

O dchy lił kurtkę. Zobaczyliśm y 
małego białego szczeniaka w tu lo 
nego noskiem w sweter chłopca.

C hłopiec spojrza ł na mnie, 
uśm iechnął się trochę speszony 
i pow iedzia ł: Fajny pies, praw
da?

Dziewczynka roześmiała się na 
ca ły głos: Co ty  mówisz, fa jny!? On 
jest po prostu piękny. No... taki 
p iękny jak... jak ten Nowy Rok!

— Szczęśliwego Nowego Roku, 
dzieciaki! — w oła liśm y za oddala
jącym i się dziećmi!

Zza zakrętu u licy  ukazały się 
jasne smugi św iate ł nadjeżdżają
cego autobusu.

Obrazek 2



— N ig d y  b y m  n ie  zgadła , ż e  to  ty 
p rzys tro iłe ś  fu rtkę  — Hania  była 
w yraźn ie  zaskoczona. — A le  n ie 
spodz ianka , jak i fa jn y  pom ysł! — 
c ieszyła  się.

— D zw oniłem  i dzw oniłem , n ik t 
n ie o tw ie ra ł, w ięc  pom yśla łem  
sob ie , że m oże to  dzw onek się 
zepsu ł. N ie spodziew a łem  się, że 
jeszcze śp ic ie . Przecież by ło  już  
ko ło  południa. A  tu, jak się okazuje, 
m oje  ś p io ch y  b y ły  jeszcze  w łó ż 
kach! P ostanow iłem  was czym ś 
zaskoczyć. W róc iłem  w ięc  do 
dom u, uciąłem  kilka gałązek św ier
ka — tak ie  p iękne, oszron ione , 
m roźne jak  dz is ie jszy dz ionek. 
C hc ia łem  wam  je  w rę czyć  z na j
lepszym i życzen iam i. A  tu — n ic 
z tego, n ik t nie o tw ie ra , c i
sza. M yślę  w ięc  sob ie  — p rzy 
stro ję  fu rtkę . Będzie n iespodz ian 
ka...

— O, tak! W iesz, ja k  to  p iękn ie  
w ygląda, patrząc z dom u! K ap ita l
nie! — p odz iw ia ła  Hania. — T a tu 
siu, jesteś cudow ny! — O bjęła o jca 
za szyję  i ucałow a ła . S iadaj, p ro 
szę. M oże tu, na tym  fo te lu  — 
zapraszała. — A ja  j uż szykuję jakąś 
herbatę . A  m oże kaw y ta ta  by się 
napił?

U s a d o w ił się w ygo dn ie  w  fo te lu  
i z uśm iechem  czu łości p rzyg ląda ł 
się córce. W ieczna dziewczynka — 
pom yś la ł —  d robna , smukła, n ic  się 
nie zm ien iła , m im o że tu już  p ięć 
lat, jak  w yd a ł ją  za mąż... Jego 
Hania.

— Jak się uda ł S y lw ester?  — 
spyta ł.

— No, w łaśn ie . Poszliśm y spać
o piątej rano, k iedy już w szyscy się 
rozeszli. D latego tak ie  d ług ie  spa
nie dziś było. Tatuś się nie gniewa, 
prawda? — pog łaska ła  o jca  po 
d łon i.

— Skądże znow u! — o b ruszy ł 
się. — Nie gniewam  się. My, z m at
ką, też k iedyś sy lw es trow a liśm y, 
jak  to  m ów ią  do „b ia łe go  rana” . 
Bardzo jesteś do  nie j podobna , 
có reczko.

G łos mu się lekko  za łam ał. Po
sm utn ia ł.

— T a tus iu  kochany! — Ha
nia p rzysunę ła  krzesło  do fo te 
la o jca. — W iesz, tak  sob ie  d z i
siaj w  nocy  m yśla łam , że ten 
now y rok na pew no będzie  d la

nas d ob ry , lepszy niż m in io 
ny...

— Ale, a le  w łaśn ie ... — przer
w a ł có rce . — Przepraszam , Ha
n iu , n ie  zrozum ia łem , o co c h o 
dz iło  M icha łow i, jak  sk łada 
liśm y sob ie  życzen ia  w  nocy. 
M ó w ił o jak ie jś  ta jem n icy , czy 
coś podobnego . Tak b y ło  u was 
g łośno , że dop raw dy , n ie d o s ły 
szałem.

— A ja  z począ tku  nie m og łam  
się do ta ty  dod zw o n ić . Bo o p ó ł
nocy  chyba  w szys tk ie  lin ie  b y ły  
obciążone. W reszcie M ichałow i się 
udało.

— A gdz ież to  p od z ia ł się nasz 
M icha ł?  — roze jrza ł się w o 
kół.

— C i... —  Hania przyłożyła palec 
do ust — Pomaga mi p rzygo tow y
w ać do  s to łu . Przecież trzeba  
z jeść  n o w o ro czn y  ob iad  — p raw 
da? T ato , ju ż  n ic  n ie  m ów. 
W iem , co chcesz pow iedzieć, że 
to  n ie ob iad , a le o b ia d o -ko la c - 
ja.

— Jak go zwał, tak  go  zw a ł — 
roześm ia ł się. Masz rację.
W  każdym  razie będzie  to  no 
w o roczn e  spo tkan ie  p rzy d u 
żym  stole. Przy bardzo dużym  s to 
le.

— A  mój tata zasiądzie na hono
row ym  m ie jscu  — ozna jm iła  z 
dum ą Hania.

Z m ro k  zag ląda ł ju ż  do ok ien . 
S to jący  w  roku poko ju  zegar w y b ił 
godz inę  czw artą.

— Na N ow y Rok — na bara
ni skok  dn ia  p rzybyw a  — pow ie 
dzia ł, p rzyg ląda jąc  się m roź
nym rysunkom  na szybach w kuch
ni.

— P iękn ie  m alu je  ten m róz. 
Tu liśc ie , tam  ga łązki i gw iaz
dki, a tam  jeszcze s reb rzy
ste kw ia ty  — w spania łe , d o 
p ra w d y  w span ia łe ! — za nu c ił 
„Pada śnieg, puszysty  b ia ły ...” .

— O, w łaśn ie ! Jak ta ta  zaśp ie 
wał, to  p rzypom nia łam  sobie, że 
przespaliśm y now oroczny koncert 
z W iednia. Szkoda, bardzo szkoda, 
tak o g rom n ie  zawsze lub ię  go 
oglądać...

— N ic straconego, dziecko! Na
gra łem  go i mam naw et ze sobą 
kasetę. W idzisz, spe łn iam  tw o je  
m arzenia...

— Ale tatuś jest przewidujący, 
jak zawsze, zresztą. A tak, nawia
sem, czy tata był kiedyś w Wied
niu?

Pokręcił głową przecząco.
— Nie miałem ani możliwości, 

ani okazji, żeby zobaczyć cesar
skie miasto. Szkoda, bo podob
no Wiedeń jest naprawdę urokli
wy.

— A chciałby tatuś przejść się 
alejami parku, w którym koncerto
wał kiedyś król walca, Johann 
Strauss?

— Któż by nie chciał? Tylko, 
że emerytowi zostają jedynie 
marzenia nie do spełnienia, 
bo...

— Kto tu mówi o spełnia
niu marzeń? — usłyszał za so
bą głos Michała.

— Marzenia mogą się speł
nić, jeśli się tego bardzo prag
nie! Witam, ojca. Jeszcze raz, 
teraz już osobiście, życzę szczę
śliwego Nowego Roku!

Ucałowali się serdecznie i głoś
no, jak z dubeltówki.

— Tatusiu — zaczęła mówić 
szeptem Hania, uśmiechając się 
przy tym bardzo tajemniczo — 
mamy coś dla ciebie specjalnego, 
noworocznego, coś białego, świą
tecznego, małego, miłego dla uszu 
i wzroku. Ale przy tym, coś niezwy
kłego... Zgadnij, tato, co to może 
być?

— Wiem! To kaseta video — 
muzyczna. Na pewno taka, jaką 
lubię! — ucieszył się. — Że też 
pomyśleliście o mnie? — dodał 
trochę speszony.

— Niezupełnie kaseta — powie
działa Hania. — To coś więcej, 
tato...

— Haniu, już dobrze, nie męcz 
ojca —  wtrącił się Michał. — Tato, 
proszę przyjąć od nas tę koper- 
tę.

Zaskoczony otworzył białą ko
pertę i przeczytał:

W itam y Pana w W iedn iu. C ie 
szym y się, że będzie  Pan g o ś 
c iem  naszego b iu ra  tu rys tycz 
nego. Term in  w yc ieczk i do  W ied
n ia  uzgodn iony . K oszt w yc iecz
k i — op łacony. Ż yczym y  Szczęśli
w ego N ow ego  R oku !

(M.K.)



6 stycznia — uroczystość Trzech Króli
Balladę o Trzech Królach napisał Krzysztof Kamil Baczyński, wybitny  

polski młody poeta, który zginął w Powstaniu Warszawskim 1944 r. 

Warto ją dzisiaj przypomnieć naszym Czytelnikom.

Tajemnicę przesypując w sobie 
jak w zamkniętej kadzi ziarno, 
jechali Trzej Królowie 
przez ziemię rudą i skwarną.

Ziemia pełna jest jak złoty orzech, 
pęknie na niej skorupy głaz, 
usta jaskiń diamentowych otworzy 
przez ten jeden, jedyny raz” .

Pokłon Trzech Króli — m al. p o lsk i m alarz Szym on Czechow icz (XV III w.)

Wielbłąd kołysał jak maszt, 
a piasek podobny do wody; 
i myślał król: „Jestem młody, 
a nie minął mnie wielki czas.

I zobaczę w purpurze rubinów 
ogień, siły magicznej blask; 
może stanę się mocniejszy od czynów 
przez ten jeden, jedyny raz.

Tygrys prężył się jak wąż, 
mięsnie w puchu grały jak harfa.
Na tygrysie jechał drugi mąż, 
siwą grzywę w zamyśleniu szarpał.

„Teraz — myślał — po latach tylu, 
gdy zobaczę, jak płomienie cudu drżą, 
moje czary skarbów mi uchylą, 
moje wróżby nabiegną krwią.

Trzeci król na rybie 
wielkiej jak wyspa jechał, 
przez stepy podobne szybie 
błękitnej pod wiatru miechem.

Nucił: „Po latach stu 
kwiat początku i końca ogień 
w jedno koło związanych nut 
gdy zobaczę, sam się stanę Bogiem.

W suche liście moich ciemnych ksiąg 
spłynie mądrość odwiecznych gwiazd 
i osiądzie w misie moich rąk 
przez ten jeden, jedyny raz” .

A w pałacach na lądach zielonych, 
co jak sukno wzburzonej fali, 
mieli Królowie Trzej błękitne dzwony, 
w których serca swe na co dzień chowali.

A tak śpiesznie biegli, że w pośpiechu 
wzięli tylko myśli pełne grzechu.

Więc uklękli Trzej Królowie zdziwieni, 
jak trzy słupy złocistego pyłu, 
nie widzący, że się serca trzy po ziemi 
wlokły jak psy smutne z tyłu.

I spojrzeli nagle wszyscy trzej, 
gdzie Dzieciątko jak kropla światła, 
i ujrzeli jak w pękniętych 
zwierciadłach
w sobie — czarny, huczący lej.

I poczuli nagłe serca trzy, 
co jak pięści stężały od żalu.

Więc już w wielkim pokoju wracali, 
kołysani przez zwierzęta jak sny.

Wielbłąd z wolna huśtał jak maszt; 
tygrys cicho jak morze mruczał; 
ryba smugą powietrza szła.
i płynęło, i szumiało w nich jak ruczaj.

Powracali, pospieszali z wysokości 
Trzej Królowie nauczeni miłości.

Zastanów się nad sobą
Usiłuję sobie wyobrazić, że 

jestem bardzo bogaty i niezależny, 
i  nie widzę, żebym się wówczas zbył 
najgłębszego smutku, który mnie żre. 
Jest to  pustka k o ńczącego się życia. 
Płaci się za całożyciowe i tak sobie 
cenione pogaństwo.

•
Wszystkie umowne wartości, dla 

których w młodości się wydawało, że 
warto jest umierać, okazują się naj- 
zupełniej powierzchownymi i  umow
nymi (...) . Pisane książki, przema
wianie — wszystko to gesty umow
ne, jakieś nikomu niepotrzebne osko- 
rupiane żywej treści, która rwie 
sobie, jak chce, niezależna od ludz
kich przekonań i ludzkiej woli.

•
Jest mi okropnie smutno i tego 

smutku chyba by nie wypełniło ani 
bogactwo, ani sława, ani powo
dzenie — może by tylko, po prostu, 
przygłuszyły, zamaniły ten smutek. 
Jedyna wartość, jeżeli jest, to 
nasza miłość, ale — jeżeli jes t 
Może i  ją sobie człowiek wmówił, 
jak wmawiał tyle wartości? (...).

(Fragmenty korespondencji 
Zofii i Melchiora Wańkowiczów, 

Kanada 1950)



Warszawskie tradycje

Jasełka i Szopki 
w dawnej Warszawie

Warszawa kochała się w widowiskach teatralnych, a zwłaszcza 
w jasełkach i szopkach, które dawniej wyglądały zupełnie inaczej, niż 
obecnie.

Początkowo były to ty lko  w i
dowiska szopkowe, wystawiane 
u o. Bernardynów  przy kościele 
św. Anny, w specjalnej izbie goś
cinnej przy fu rc ie  klasztornej.
Takie w idow isko składało się 
z kolebki „suto w kw iaty i bogate 
materie przystro jonej, w kolebce 
zaś leżała figura  Dzieciątka Je
zus, a nad nią znajdow ały się f i
gury Najświętszej Maryi Panny
i św. Józefa...” W ystaw iano tę 
szopkę raz w roku, w dzień Bo
żego Narodzenia, a w czasie od
w iedzania szopki przez m ieszkań
ców sto licy, zakonnicy śpiewa
li kolędy przy akom paniam encie 
muzyki.

Znaczniej okazałą jasełkę „ru 
chom ą” urządzano na początku 
XVIII w ieku w kościele św. A n to 
niego, przy ul. Senatorskiej. Zain 
stalowano tam fig u ry  na spręży
nach, które poruszane przy po
mocy ukrytych sznurków, przed
staw iały sceny z narodzenia Pań
skiego. Jednocześnie do szopki tej 
przemycano też i h istorie  zupełnie 
świeckie, które w yw oływ ały ko
mentarze ponoć dość niesmaczne, 
dochodziło  przy tym do g łośnych 
kpin, żartów  i śm iechów. Ówczes
ny b iskup Czartoryski zakazał w ięc 
w r. 1711 wystawiania szopek w koś
cio łach nie ty lko  warszawskich, ale
i całej diecezji. Za jego przykładem  
poszli i inni polscy biskupi. Tak 
więc „szopki ruchom e” przeniosły 
się pod prywatne „strzechy” i do 
różnych zakładów dobroczynnych.

Jedna z p ierwszych takich p ry
watnych jasełek istniała na Pradze 
w domu nijakiego pana Zawadz
kiego. Składała się podobno aż 
z 1000 figur, przedstaw iających 
obok nabożnych także i zabawne 
sceny z życia m ieszkańców War
szawy. Nic w ięc dziwnego, że na 
oglądanie tej szopki ruszyła prawie 
cała stolica, a imć pan Zawadzki 
zb ija ł n ie lichą fortunę, jako  że za 
wstęp wyznaczył wcale n ieskro
mne opłaty. Dopiero później poja
w iły  się pierwsze szopki obno-

Szopka (1837)

szone przez ch łopców  po ulicach 
miasta. Warto tu wspomnieć, że był 
to  w łaściw ie  zaadaptowany po
m ysł francuskiego dentysty Jeana 
B rioche ’a, k tó ry  w końcu XVII 
w ieku popadł w Paryżu w poważne 
tarapaty finansowe i kiedyś wpadł 
na myśl, która miała mu pom óc 
w  w ybrn ięciu  z kłopotów . On też 
w łaśnie skonstruow ał w r. 1680 
pierwszą przenośną szopkę, bar
dzo interesującą pod względem 
techn icznym , co zresztą o mało nie 
spow odow ało  procesu o czary, 
kiedy to w  Szwajcarii m usiał po 
prostu ujawnić ta jem nicę mecha
nizmu swoich szopkowych lalek. 
Podobno te wojaże z szopką przy
n iosły mu niezły mająteczek. Zm arł 
w  1700 r., ale jego przenośne 
szopki rozpow szechniły się bardzo 
szybko po całej Europie.

W Warszawie pokazano je już w 
roku 1701 — jak w spom ina o tym 
w swych notatkach Kacper Janicki, 
kupiec dawnej Warszawy. Konku
row ały one z powodzeniem z jaseł
kami wystaw ianym i przy kościo
łach św. Anny i św. Antoniego, 
dopóki bp Czartoryski nie w ydał 
w spom nianego już zakazu. W pro
wadzono do tych przenośnych 
szopek figu ry  diabła, Żyda, Heroda 
i innych św ieckich postaci oraz 
całkiem  św ieckie p iosenki (co 
spowodowało oburzenie kleru).

N ierzadko jednak szopka służyła 
również utrwalaniu dum y narodo
wej i budzeniu nadziei na przy
szłość. Chodzili też ch łopcy po u li
cach z papierową gwiazdą, zaglą
dali do mieszkań, śpiewali kolędy, 
w których nie brakowało przede 
wszystkim  akcentów  ludowego 
humoru.

Przetrwali szopkarze warszaw
scy — ze zm iennym  szczęściem — 
do czasów m iędzywojennych. Jesz
cze po drugie j w ojn ie  św iatowej 

spotkać można było 
chodzących z szop
ką. Teraz to już jest 
rzadkością. Szkoda 
tej pięknej tradyc
j i .

Jasełka miały w War
szawie bogate tradyc
je. Były to  prze
de wszystkim widowiska 
teatra lne oraz na poły 
teatralne, osnute na tle 
narodzenia Dzieciąt
ka Jezus, odgrywane 
przez am atorów w 
licznych zakładach do
broczynnych. Najsłyn

niejsze jase łka odbyw a ły  się 
w ub. w ieku w tzw. „Zakładzie Do
m in ikanów ” przy ul. Freta 10. Był 
to  w łaściw ie  s ierocin iec Warszaw
skiego Towarzystwa D obroczyn
ności, prowadzony przez siostry 
Szarytki. W nętrze sali w idow isko
wej specjalnego budynku teatra l
nego — mieszczącego się w głębi 
podwórza — wymalowane było w pa- 
trio tyczne  sceny, ozdobione por
tre tam i kró lów  polskich. Na w i
downi rozstaw iano surowe ławy, 
a na n iew ie lkim  balkonie m ie
ściła  się orkiestra  i by ły  m iejsca 
dla w ychowanków  zakładu. Sama 
scena była dość obszerna, posia
dała spore zaplecze um ożliw iające 
zm ianę dekoracji, garderoby — 
słowem prawdziwy teatr. Od po ło 
wy października każdego roku 
trw a ły  próby do w ystaw iania jase
łek. S iostry angażowały specja l
nego nauczyciela tańców.

Scenariusz tych jasełek to h is to 
ria narodzin Dzieciątka Jezus. 
Spektakl trw a ł pełne dwie godziny i 
cieszył się ogrom nym  powodze
niem wśród m ieszkańców War
szawy. Od 25 grudn ia  do w torku 
przed Popielcem jasełka szły przy 
w ypełnionej w idowni.

Dzisiaj można oglądać ruchom ą 
szopkę w podziem iach kościo ła  
o. Kapucynów  przy ul. M iodowej 
w  Warszawie.
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Z  życia naszych parafii

Sakrament Bierzmowania 
w parafii pw. św. Kazimierza w Poznaniu

„ (...) ale, gdy Duch Święty zstąpi 
na Was, weźmiecie Jego moc 
i będziecie Moimi świadkami 
w Jeruzalem i całej Judei,
Samarii aż po krańce ziemi”.

W dniu 26 września br. para
fia pw. św. Kazimierza w Pozna
niu przeżywała podniosłą uro
czystość. Szesnaście osób, g łów 
nie m łodzieży, przystąpiło  do Sak
ramentu Bierzmowania, którego udzie- 
iił ks. inf. S tanisław Bosy, A dm i
n istra tor Diecezji W rocławskiej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
10.30, gdy do w ypełn ione j po brze
gi św iątyn i p rzybyli — ks. inf. Sta
nisław Bosy z proboszczem parafii 
ks. inf. Romanem Skrzypczakiem.

Przed rozpoczęciem Mszy św. pro
boszcz pow ita ł Dostojnego Gościa. 
W serdeczny słowach w spom inał 
31-letn ią przyjaźń łączącą obu 
kapłanów. W imieniu parafian pow i
tała Gościa kwiatami przewodniczą
ca Rady Parafialnej p. Anna Czyż.

Na pow itan ia równie serdecznie 
odpow iedzia ł ks. inf. S. Bosy, po 
czym rozpoczęła się Msza św., k tó 
rą ce lebrował on w asyście ks. inf.

R. Skrzypczaka oraz ks. Tadeusza 
Krasiejko z Leszna. Po kazaniu 
wygłoszonym  przez ks. inf. S. Bo
sego — ks. Proboszcz przedstaw ił 
przystępujących do Sakramentu 
B ierzm owania i poprosił dosto jne
go Gościa o jego udzielenie. Po 
wyznaniu w iary i przyrzeczeniu 
w ierności Kościo łow i przez przy
stępujących do Sakramentu, od
śpiewano hymn do Ducha Świętego.

Odmówiwszy obowiązujące modlit
w y ks. in fu ła t S. Bosy udz ie lił Sa
kramentu Bierzmowania. Świadkiem 
Bierzmowania wszystkich przystępu
jących do Sakramentu był pan M i
rosław Wronka. W im ieniu Bierzmo
wanych podziękował i w ręczył bu
kiet kw iatów  Dawid Drożdżyński.

Na zakończenie Mszy św., przed 
b łogosław ieństwem , ks. Proboszcz 
podziękow ał Dostojnem u G ościo
wi za przybycie i udzielenie Sak
ramentu Bierzmowania, oraz ks. Ta
deuszowi za udział w uroczystości. 
O dpow iadając, ks. inf. S. Bosy raz 
jeszcze nawiązał do łączącej go 
z księdzem Romanem d ługotrw ałej
i w ypróbowanej przyjaźni podkreś

lając fakt, iż pracując w Dekanacie kie
rowanym przez ks. Romana wiele się 
od niego nauczył. Wszystkim obecnym 
z łoży ł życzenia i udz ie lił b łogosła
wieństwa. Po Mszy św. wykonano wspól
ne pam iątkowe zdjęcie (patrz: fot.).

W uroczystości wzięło udział wiele 
osób spoza parafii. N iektóre były 
w  naszym kościele po raz pierwszy. 
W ielokrotnie powtarzały, jak bardzo 
podoba im się kośció ł i uroczystość, 
w  tym także oprawa muzyczna w wyko
naniu p. organ isty Jerzego Anioły.

Tego rodzaju uroczystości skła
niają do refleksji i przypom inają
o don iosłości łask udzielanych 
nam przez Ducha Świętego.

Podobnie jak w  Zielone Świątki, tak
i  tuta j Duch Święty nauczył nas 
nowego języka — języka M iłości.

Naszym czasom stale brakuje M i
łości. Dlatego nabożeństwo do Du
cha Świętego ma tak w ielkie i szcze
gólne znaczenie, tak w ielkie  zna
czenie ma Sakrament Bierzm owa
nia.

Przyjdź, Duchu Święty...

wsz.


