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W dn iu  15 kw ie tn ia  2005 roku Senat C hA T w  w yborach  ta jnych  jedn og ło śn ie  
(29 g łosó w  — za, 1 — w strzym u jący  się) w yb ra ł bpa prof. zw. dra  hab. W ik to ra  W yso- 
czańskiego na rektora  C hrześcijańskie j A kadem ii Teo log iczne j w  W arszawie.

Bp W ik to r W ysoczański — zw ie rzch n ik  K ośc io ła  P o lskoka to lick iego  — jest nauczycie 
lem akadem ick im  w  C hrześcijańsk ie j A kadem ii Teo log iczne j od 1967 roku, tj. 38 lat. W tym  
czasie p e łn ił w ie le  fu n kc ji — także tych  na jw yższych — w latach 1987-1990 i 1996-2002 by ł 
p ro rekto rem  ChAT, a w  latach 1990-1996 i 2002-2005 b y ł rektorem  ChAT. W pro w a dz ił w 
tym  okresie  og rom ne zm iany w A kadem ii, k tó re  p rzyczyn iły  się do rozw o ju  ucze ln i, np. 
rozszerzono ofe rtę  edukacyjną , pow o łu jąc  s tud ia  licenc ja ck ie  na k ie runku pedagogika, 
zakończono kom pleksow e prace nad m odyfikac ją  p rogram ów  nauczania. Akadem ia pod
ję ła  w yzw ania  zw iązane z nowym  typem  w spó łp racy  m iędzynarodow e j, w prow adza jąc 
obow iązu jące  m in im a program ow e i system  punktow y, zapew nia jący w ym ienność ksz
ta łcen ia  w  Polsce i w  kra jach eu rope jsk ich .

D orobek naukow y i o rgan iza cy jny  p rzyn iós ł Księdzu B iskupow i uznanie nie ty lko  w 
kra ju , ale rów n ież za gran icą . Bp W ik to r W ysoczański jes t w yb itnym  znaw cą teo log ii 
s ta roka to lick ie j, au torem  i w spó łau torem  w ielu książek i a rtyku łów  z dz iedziny 
s ta roka to licyzm u i prawa w yznan iow ego , tłum aczem  zachodn ioeurope jsk ie j lite ra tu ry  
s ta roka to lick ie j. Pełn iąc na jwyższe fu n kc je  w  A kadem ii, bp prof. d r hab. W ik to r W yso
czański by ł o rgan iza to rem  w ie lu  kon fe renc ji naukow ych (k ra jow ych  i m iędzynarodo
w ych), prom otorem  11 prac do k to rsk ich  i ponad 40 prac m agisterskich . W roku 1999 
U n iw ersyte t w  Bern ie p rzyzna ł Księdzu B iskupow i najwyższe akadem ick ie  w yróżn ien ie  — 
dokto ra t honoris  causa.

W g rudn iu  2004 roku, decyzją  Państw owej K om is ji A kredytacy jne j, W ydzia ł T e o lo g i
czny C hA T o trzym a ł pozytyw ną ocenę kszta łcen ia  na k ie runku „te o lo g ia ” . 
„U cze ln ia  spe łn ia  w ym agania  kadrow e, p rogram ow e i o rganizacyjne, a także posiada 
od pow ied n ią  bazę m ateria lną do prow adzenia  s tud iów  m ag iste rsk ich  na k ie runku te o lo 
gia. Poziom  prow adzonych s tud iów  odpow iada podstaw ow ym  kry te riom  ja ko śc io w ym ” . 
Akadem ia — pode jm u jąc zm iany i k ie ru jąc  się odpow iedz ia lnośc ią  w obec K ośc io łów  i 
nauki — dobrze przygo to w u je  d u chow nych  i św ieck ich  do pracy w  K ościo łach . W  roku 
akadem ick im  2004/2005 w  C hrześcijańsk ie j A kadem ii Teo log iczne j s tud iu je  581 studen
tów  stac jonarnych  i 548 zaocznych, razem 1129 studentów ; tak ie j liczby  s tud iu jących  
n igdy w C hA T nie było.

NASZA OKŁADKA:
Parafia polskokatolicka w Bukownie 8.V.2005 r. Msza św. w intencji zmarłego Papieża 
Jana Pawła li. Procesję z probostwa do świątyni otwierali ministranci niosący krzyż, 
dzieci, a za nimi strażacy, górnicy i kapłani.
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Tajemnica wiary 
w Jezusa Chrystusa 
ma miejsce 
w każdym czasie

Jezus Chrystus — Mesjasz, Syn 
Boży, nasz Odkupiciel. Czytając 
Pismo Święte uczestniczymy w 
drodze do wiary w Jezusa Chry
stusa, którą przeszli Jego pierwsi 
uczniowie. Początkowo pociągnął 
ich swoją osobowością, wraże
niem, jakie wywoływał, ale nie była 
to jeszcze prawdziwa wiara. Chry
stus objawiał się swoim uczniom 
powoli. Przede wszystkim zadzi
wiało słuchaczy to, że Jezus nie 
miał żadnego nauczyciela, lecz 
powoływał się na samego Boga, 
nazywając Go swoim Ojcem. Jezus 
nauczał jako „władzę mający” 
(Mt 7, 29). A Pismo Święte odnosił 
do siebie: „Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, któreście słyszeli” 
(Łk 4,21). Jednocześnie uzupełniał 
Pismo Św.: Słyszeliście, że powie
dziano przodkom: Nie zabijaj; a kto 
by się dopuścił zabójstwa, ten pod
lega sądowi. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi” (M t5 ,21 n).

Jezus Chrystus — Mesjasz ocze
kiwany od dawna i zapowiadany 
przez proroków, nazywał siebie 
„Synem Człowieczym” , który zasią
dzie po prawicy Wszechmogącego 
i przyjdzie na obłokach niebieskich 
(Mt 26, 64), nie zostawiał wątpli
wości, że odnosi do siebie wizję 
proroka Daniela: „a oto nadchodził 
z obłokami niebieskimi jakby Syn 
Człowieczy i przyszedł aż do Sta- 
rowiecznego” (Dn 7, 13).

Chrystus odpuszczał też grze
chy, wywołując wówczas w swym 
otoczeniu zdziwienie: „Któż On 
jest, że nawet grzechy odpu
szcza?” (Łk 7, 49). O Panu Bogu 
mówił: „Ojcze mój” , nigdy nie stając 
w jednym szeregu ze swoimi 
uczniami wobec Niego. Bóg — to 
jest „O jciec mój” i „O jciec wasz” . 
Ojciec Jezusa posłał Go na świat, 
nauka, którą Jezus głosi, nie jest 
Jego nauką, lecz Ojca. Jednocześ
nie zaś: „Ojciec jest we Mnie, a Jaw 
Ojcu” (J 10, 38); „kto Mnie zoba
czył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9),
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„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 
(J 10, 30). Domagając się wiary w 
siebie, Jezus przekonywał zara
zem, że trzeba Mu wierzyć. Prze
konywał cudami, jak w przypadku 
uzdrowienia paralityka, któremu 
odpuścił też grzechy: „żebyście 
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma 
na ziemi władzę odpuszczania grze
chów — rzekł do paralityka: Mówię 
ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do 
domu” (Mk2,10-11). Swoimi czynami 
budził nie tylko zdumienie: „nigdy 
nie widzieliśmy czegoś podob
nego” (Mk 2, 12), ale i spontani
cznie rodzące się zaufanie do swej 
Osoby. Kiedy uczniowie Jezusa 
ujrzeli Go kroczącego po falach 
jeziora, Apostoł Piotr na Jego 
słowa odważył się wyjść z łodzi i 
pójść Jego śladami, a „gdy zaczął 
tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! 
Jezus natychmiast wyciągnął rękę 
i chwycił go, mówiąc: Czemu 
zwątpiłeś, małej wiary?. Gdy wsie
dli do łodzi, wiatr się uciszył. 
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upad
li przed Nim, mówiąc: „Prawdzi
wie jesteś Synem Bożym” (Mt 14, 
30-33).

Coraz większego przekonania 
do swego Mistrza nabierali Jego 
uczniowie — i to nie tylko dlatego, 
że widzieli cuda, ale także dlatego, 
ponieważ widzieli, że Jezus bez
kompromisowo zabiega o chwałę

Boga. Piętnuje zakłamanie fary
zeuszów i uczonych w Piśmie, 
zaniedbujących najważniejsze na
kazy Prawa: sprawiedliwość, m iło
sierdzie i wiarę (Mt 23, 23). 
Uczniowie Jezusa nabierali prze
konania, że On jeden zna prawdę o 
Bogu i ludzkim przeznaczeniu, 
wyznawali Mu swoje zaufanie: 
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty 
masz słowa życia wiecznego. A myś
my uwierzyli i poznali, że Ty 
jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69). 
Zmartwychwstanie Jezusa zdecy
dowało o pełnym przekonaniu 
uczniów do Niego.

Zanim to jednak nastąpiło, śmierć 
Chrystusa na krzyżu postawiła 
bowiem pod znakiem zapytania 
całą Jego działalność. Nie mogli 
pojąć sensu tej śmierci i związku z 
Jego życiem. Zwątpili do tego 
stopnia, że po ukrzyżowaniu Jezu
sa przestali oczekiwać czegokol
wiek i — jak świadczą same Ewan
gelie — trudno im było przekonać 
się o zmartwychwstaniu Chry
stusa. Kiedy jednak to się stało — 
uwierzyli w pełni, w sens Jego 
życia i w Jego posłannictwo, uwie
rzyli we wszystko, cokolwiek im za 
życia powiedział — przede wszyst
kim zaś w to, co mówił o sobie: że 
jest prawdziwym Synem Bożym, 
„Panem i Mesjaszem” (Dz 2, 36), 
Władcą i Zbawicielem, dającym

możność nawrócenia się i odpu
szczenia grzechów (Dz 5, 31). Na 
pewno nie tłumaczy to do końca 
faktu, dlaczego uczniowie uwie
rzyli w Jezusa. Wiara bowiem 
jest tajemnicą każdego czło
wieka.

Każdy człowiek dochodzi do niej 
swojąwłasną, indywidualnądrogą. 
Wiara jest darem Bożym, który 
każdy człowiek może przyjąć lub 
odrzucić. Tajemnica wiary w Jezu
sa Chrystusa ma miejsce w każdym 
czasie.

Wprawdzie Jezus „został wzięty 
do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga” (Mk 16, 20), jednak staje 
wobec każdego człowieka poprzez 
Kościół — społeczność tych, któ
rzy uwierzyli, zgodnie z nakazem: 
„Będziecie moimi świadkami... aż 
po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Tak 
jak Chrystus głosił swe zbawcze 
posłannictwo, tak i dziś Koś
ció ł głosi, że Jezus Chrystus 
jest Panem i Mesjaszem. Posłan
nictwo Jezusa bowiem i Jego Bo
skie Synostwo należą do tych 
prawd, które można przyjąć je
dynie przez wiarę. Wiara zaś 
jest sprawą osobistego związ
ku z Chrystusem, o którym świad
czy Kościół.

Czytajmy więc Ewangelię i idź
my drogą wiary — wiary w naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.



Idąc na cały świat nauczajcie
Jezus Chrystus — Syn Boga — 

przybył na ziemię, aby zbawić 
wszystkich ludzi. Tak jak Ojciec 
posłał Jego, tak On wysyła swoich 
uczniów (J 20,21), by i oni zbawiali 
ludzi „ku budowaniu Ciała Chry
stusowego” (Ef 4, 12), którym jest 
Kościół. W tekście przyjętym przez 
Komisję Teologiczną Prawosław- 
no-Starokatolicką czytamy: „Urząd 
(ordo), podstawowa instytucja w 
życiu Kościoła, ma swój początek i 
trwałą podstawę w wysyłaniu Apo
stołów przez zmartwychwałego 
Pana, który dla wypełnienia ich 
zadania udzielił im Ducha Świę
tego” .

Chrystus powierzył władzę dwu
nastu Apostołom; dokonał On 
tego, podczas Ostatniej Wieczerzy, 
mówiąc: „To czyńcie na moją 
pamiątkę” (Łk 22,19; 1 Kor 11, 24). 
Apostołowie otrzymali władzę zwią
zywania i rozwiązywania (Mt 18, 
18), władzę głoszenia Ewangelii na 
całym świecie (Mt 28,19-20; Mk 16, 
15) i odpuszczania grzechów (J 20, 
22-23). Jest to władza nadprzyro
dzona, a więc uznawana przez

tych, którzy wierzą w Objawienie, 
zawarte w Nowym Testamencie i 
Tradycję Kościoła. Podstawy urzę
du posługiwania zostały założone 
przez powołanie Dwunastu, którzy 
po Zmartwychwstaniu Jezusa stali 
się świadkami wysłanymi, aby gło
sić Ewangelię zbawienia, „pomoc
nikami Boga dla budowania Jego 
świątyni” (1 Kor 3,9). Urząd ten jest 
diakonią, czyli służbą (zob. Dz 1, 
17.25; 21,19; R z11,13; 1 Tm 1,12). 
Wszyscy, którzy pełnią urzędy w 
Kościele, winni naśladować Chry
stusa, służyć ludowi i być gotowi — 
podobnie jak Pasterz — oddać za 
niego swe życie (zob. J 10).

Urząd nauczycielski Jezus Chry
stus ustanowił wtedy, gdy „przywo
łał do siebie tych, których sam 
chciał, a oni przyszli do Niego. 
I ustanowił Dwunastu, aby Mu towa
rzyszyli, aby mógł wysyłać ich na 
głoszenie nauki” (Mk, 3, 13-15). 
Swoim Apostołom nakazał składa
nie ofiary eucharystycznej, która 
przynosi pojednanie: „To jest Ciało 
moje, które za was będzie wyda
ne; to czyńcie na moją pamiątkę”

(Łk22 ,19). Dał im też władzę uwal
niania ludzi od grzechów mocą 
Ducha Świętego: „Weźmijcie Du
cha Świętego, którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone” (J 20, 
22-23). Jezus Chrystus udzieli im 
więc uczestnictwa w swoim Kap
łaństwie; stworzył hierarchiczną 
strukturę władzy dla ustanowio
nego przez siebie Kościoła. W 
Nowym Testamencie władza ta ma 
charakter służebny, wyraźnie wy
odrębniony i związany z funkcją 
apostolską (zob. Dz 1, 25), a 
nazwana jest posługą (zob. Dz 1, 
17), kierowaniem (zob. Dz 20, 28; 
Flp 1 ,1), starszeństwem (zob. Dz 
20, 17; 1 P 5, 1), włodarstwem (1 
Kor 4, 2; Tt 1, 7). Zmartwychwstały 
Jezus powierzył Apostołom man
dat misyjny: „Idąc na cały świat 
nauczajcie wszystkie narody (...), a 
oło Ja jestem z wami po wszystkie 
dni aż do skończenia świata” (Mt 
28,19-20). Mają oni nauczać to, co 
Bóg w ciągu wieków objawił dla 
naszego zbawienia, a co zostało 
zapisane na kartach Pisma Świę
tego.

Dzieci nadzieją Kościoła
Kościół Chrystusowy wiąże wielkie nadzieje z dziećmi i młodzieżą, sta

nowiącymi przecież o przyszłości Kościoła. Widzi w nich bowiem przy
szłych współpracowników w dziele rozszerzania Królestwa Bożego na 
ziemi oraz dziedziców wiekuistego szczęścia w niebie. Nie należy się dzi
wić, że od najwcześniejszych czasów roztacza duchową opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą. Nie obce mu są również materialne formy opieki nad 
nimi.

Wyrazem troski Kościoła Chry
stusowego o dzieci jest udzielanie 
im Sakramentu Chrztu św., przez 
który otrzymują one nadprzyro-

Dziewczynki sypiące kwiatki 
przed Najświętszym Sakramentem

(fot. Archiwum Red.

dzone życia łaski oraz wprowa
dzone zostają do społeczności 
kościelnej. Wspomina o tym kap
łan w czasie ceremonii Chrztu, 
mówiąc: „Miej we czci Chrzest 
święty, który cię z Jezusem Chry
stusem zjednoczył i członkiem 
Jego świętego Kościoła uczy
nił” .

Nie zapomina także Kościół o 
doczesnych potrzebach dziecka. 
Toteż (podczas błogosławień
stwa dzieci, na zakończenie 
oktawy Bożego Ciała) modli 
się ustami swoich kapłanów, by 
rosły one „na pociechę rodzi
com, a Ojczyźnie i Kościołowi 
na pożytek” .

Gdy zaś dziecko dojdzie do uży
wania rozumu i ma nieszczęście

(fot. Archiwum Red.)

Pierwsza Komunia św. 
w parafii leszczyńskiej

przez grzech ciężki utracić życie 
nadprzyrodzone, prowadzi je Koś
ció ł do Sakramentu Pokuty. Tutaj 
bowiem przez żal za grzechy i kap
łańskie rozgrzeszenie, dostępuje 
ono odpuszczenia grzechów oraz 
odzyskuje utraconą łaskę Bożą. 
Potem zaś podaje mu Ciało i Krew



wszystkie
Jezus Chrystus powołał dwuna

stu Apostołów i posłał ich, aby gło
sili Królestwo Boże. „Potem wy
szedł na górę i przywołał do siebie 
tych, których sam chciał, a oni 
przyszli do Niego. I ustanowił 
Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by 
mógł wysyłać ich na głoszenie 
nauki, i by mieli władzę wypędzać 
złe duchy” (Mk 3, 13-15). Aposto
łowie głosili Ewangelię, która jest 
„mocą Bożą ku zbawieniu dla każ- . 
dego wierzącego, najpierw da 
Żyda, potem dla Greka” (Rz 1,16). 
Taka jest misja Kościoła aż do 
skończenia świata (por. Mt 28, 20). 
Posłannictwo Apostołów zostało 
potwierdzone w dniu Zielonych 
Świąt (por. Dz 2, 1-36), zgodnie z 
obietnicą Zbawiciela: „gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świad
kami w Jeruzalem i w całej Judei, i 
w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz
1, 8). Apostołowie „poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współ
działał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły” 
(Mk 16, 20). Apostołowie zostali 
obdarzeni władzą przez Syna

narody”
Bożego: „Kto was słucha, Mnie 
słucha, kto wami gardzi, Mną gar
dzi” (Łk 10,16; zob. J 13, 20). Bp U. 
Kury pisał: „To, co oni głoszą i czy
nią w Jego imieniu, należy mówić i 
czynić tak, jakby to robił sam 
uwielbiony Pan, którego pełno
mocnymi przedstawicielami są oni 
po wsze czasy i dla wszystkich 
narodów. Zmartwychwstały Pan — 
przez zesłanie Ducha Świętego, 
objawiającego się w Zielone Świę
ta — wyposażył Apostołów na ten 
urząd w 'łaskę urzędu’, która im 
była potrzebna jako pasterzom 
Kościoła” .

Według świadectwa Pisma Świę
tego, Apostołowie działają kole
gialnie (zob. Mt 19, 28; Mk 3, 16; 4,
11; 6, 7; 8,19; 9,35; 10,32; 11,11; Łk 
6, 13; 8, 1; 9, 12; 18, 31; J 6, 67): 
wspóln ie wybierają apostoła Macie
ja na miejsce Judasza (Dz 1, 24
26), dokonują wyboru diakonów 
(Dz 6, 1-7), wysyłają do Samarii 
Piotra i Jana, aby udzielili nowo 
ochrzczonym Ducha Świętego (Dz 
8, 14-15).

Bp U. Kury pisał: „Oprócz Aposto
łów w sensie jednostkowym (krąg

Chrystusa w Eucharystii, by odtąd 
przez całe życie były one jego 
pokarmem i napojem na drodze do 
wieczności.

Ale życie chrześcijanina na
rażone jest na liczne trud 
ności i przeciwności. Dlate
go i w dalszym życiu nie pozo
stawia Kościół swych młodych 
wyznawców bez nadprzyrodzo
nej pomocy. Tą pomocą jest Sa
krament Bierzmowania (a raczej 
umocnienia w wierze), przez który 
chrześcijanin otrzymuje specjalne 
łaski Ducha Świętego, by wiarę 
swą mężnie wyznawał i według niej 
żył.

Kościół Chrystusowy pragnie 
mieć również wyznawców świa
domych i zaangażowanych, gdyż 
tacy tylko potrafią współdzia
łać owocnie z duszpasterzami 
w rozszerzeniu Królestwa Bo
żego na ziemi. Realizując więc 
zleconą mu przez Chrystusa mi
sję nauczycielską, o rgan izu
je katechizację dla dzieci i 
młodzieży. Młodzi wyznawcy za
znajamiają się z zasadami wia
ry i chrześcijańskiej moralnoś
ci, z historią i strukturą swo

jego Kościoła, jak również z 
liturgią Mszy św. i sakramentów 
św. Czyni to w nadziei, że poznane 
przez nich zasady pomogą im być 
gorliwymi chrześcijanami oraz do
brymi obywatelami swojej Ojczy
zny.

Obowiązkiem rodziców chrześ
cijańskich jest strzeżenie tego 
skarbu, który Bóg im powierzył.

Dwunastu i Paweł), zgodnie ze 
świadectwem Nowego Testamen
tu, byli też apostołowie w szerszym 
znaczeniu (Dz 14, 4; 1 Kor 12, 28; 1 
Kor 15, 7; Rz 16, 7). Byli to misjo
narze, którzy wprawdzie nie zostali 
jak naoczni świadkowie, bezpoś
rednio upoważnieni przez Zmart
wychwstałego, jednak na podstawie 
ogólnego, użyczonego im przez 
Boga powołania — na wzór Chry
stusa, który w Hbr 3, 1 nazywany 
jest po prostu Apostołem — głosili 
spontanicznie Ewangelię” . „Wy 
przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi członkami. I tak 
ustanowił Bóg w Kościele najprzód 
apostołów, po wtóre proroków, po 
trzecie nauczycieli, a następnie 
tych, co mają dar czynienia cudów, 
wspierania pomocą, rządzenia oraz 
przemawiania rozmaitymi języka
mi. Czyż wszyscy są apostołami? 
Czy wszyscy prorokują? Czy wszy
scy są nauczycielami? Czy wszy
scy mają dar czynienia cudów? 
Czy wszyscy posiadają łaskę uz
drawiania? Czy wszyscy przema
wiają językami? Czy wszyscy 
potrafią jetłum aczyć? Lecz wy sta
rajcie się o większe dary: a ja wam 
wskażę drogę jeszcze doskonal
szą” (1 Kor 12, 27-31).

Winni więc dołożyć wszelkich sta
rań, by zapewnić swym dzieciom 
zdrowie i wykształcenie. Tylko 
wówczas bowiem wyrosną one 
Bogu na chwałę, rodzicom na 
pociechę oraz Ojczyźnie i Kościo
łowi na pożytek. One też będą 
„kosztownymi klejnotami” w koro
nie wiecznej chwały swych rodzi
ców.

Chrzest św. w parafii szczecińskiej
(fot. Archiwum Red.)



Teologia

Wiara Abrahama
Abraham pochodził z Haran, w 

Mezopotamii Północnej, albo z Ur 
w Chaldei i jest uważany za ojca 
narodu wybranego (Rdz 12-25). 
Żył około XIX wieku przed Chr.; był 
on synem Tarego (Rdz 11, 25), pod
różował do ziemi Kananejskiej 
(Rdz 12, 5) i do Egiptu (Rdz 12, 10). 
Jego postać rzutuje na całe Pismo 
Święte; jedno z biblijnych określeń 
Boga brzmi: „Bóg Abrahama, Izaa
ka i Jakuba" (Mt 23, 32). Abra
ham był człowiekiem wiary i czynu 
(Iz 51, 2; Dz 7; Rz 4; Ga 3, 6; Hbr 11, 
8; Jk 2, 21). W Nowym Testamencie 
podkreślana jest przede wszystkim 
wiara Abrahama, którą okazywał 
przy różnych okazjach: gcfy wyru
szał w podróż (Hbr 11, 8), przy ofie
rze Izaaka (Rdz 15, 6; 21, 1-19; Hbr
11, 17; Jk 2, 21). Abraham jest 
ojcem wierzących, a więc ojcem 
wszystkich narodów (Mt 3, 9; J 8, 
33-39; Rz 3, 27-4, 25; Ga 3, 6-29).

Abraham zerwał z tradycją reli
gijną swego czasu. Jego ojciec był 
księciem w królestwie króla Nim- 
roda, w Mezopotamii, to jest ten 
teran dwurzecza między Tygrysem 
a Eufratem, gdzie cywilizacja 
kwitła od czasów niepamiętnych. 
Ojciec Abrahama, Tareg, produ
kował figury bożków, a Abraha
mowi to się nie podobało. Niechęć 
Abrahama do tych figur wynikała z 
faktu, że Bóg Abrahama jest inny, 
nie jest immanentny, ale transcen
dentny. Bóg Abrahama jest niewi
dzialny, jest nie możliwy do wyo
brażeń w postaci posągów. Bóg 
Abrahama jest głosem. A więc Bóg 
Abrahama całkowicie różni się od 
tego, do czego ludzie byli przyz
wyczajeni. Żeby do tego dojść, 
trzeba albo korzystać z jakiejś tra
dycji, albo dojść do tego dzięki 
własnemu rozumowi. Abraham 
uważał, że jest to niemożliwe, aby 
te figury mogły mieć jakąś moc. 
Dziś to odrzucenie figur bożków 
wydaje się dość naturalne, a nawet 
banalne, ale w tamtych czasach 
(XIX wiek przed Chr.) to była 
wielka herezja, która zawładnęła 
światem. Wielka herezja Abrahama 
polega na tym, że mówi on o Bogu 
Jedynym, Bogu Niewidzialnym.

Abraham wierzył w tego Boga 
bezwarunkowo, wierzył wbrew do
świadczeniu. Choć był starym 
człowiekiem, a jego żona Sara 
przekroczyła wiek, w którym mog
łaby począć, Abraham uwierzył 
Bogu, który mu przyrzekł, że jego 
potomstwo będzie liczne jak gwiaz
dy na niebie i jak ziarnka piasku na 
wybrzeżu morza.

Droga wiary Abrahama zaczyna 
się od słów Boga: „wyjdź” (Rdz 12, 
1). Abraham musiał wyjść z Ur. 
Rabbi Judah Arie Lejb Alter z Gó
ry Kalwarii tak tłumaczy te sło
wa: „Lech” — „idź” , „Lecha” — 
„do siebie samego” . Innymi słowy, 
droga wiary nie rozpoczyna się 
od wyjścia do świata, lecz od wej
ścia w siebie samego, tam należy 
szukać i tam można znaleźć Boga.

Abraham — ojciec wiary prowa
dził ludzi pod skrzydła 
Szehiny, czyli pod skrzyd
ła Boga. Jak to robił? W 
sposob bardzo prosty.
Nie głosił wzniosłych 
kazań, nie moralizował, 
nie opowiadałjak należy 
postępować, ale swoim 
życiem dawał przykład, 
jak należy postępować.
Gdy Abraham wybudo
wał domostwo z ogro
dem, które było jak 
zajazd, zrobił wejścia z 
czterech stron świata.
Chciał, aby wędrowcy 
ze wszystkich stron mo- 
gi do tego domu wejść.
Każdy był dla niego 
gościem mile widzia
nym. Pewnego razu od
wiedzili go też aniołowie 
(on nie wiedział, że byli 
aniołami), których przy
jął po królewsku. A 
potem im powiedział, 
wszystko to, co wam 
dałem, nie było moją 
własnością, ale Pana i 
Stwórcy świat; ja — jak 
my wszyscy — jestem 
tylko Jego sługą. A więc Jemu, a nie 
mnie, należy za wszystko dziękować.

Abraham potrafił łączyć to, co 
transcendentne z tym, co mate
rialne, ziemskie; w ten sposób 
wprowadzał on swoją wizję Boga. 
Ten wymiar ziemski jest bardzo 
ważny, jeśli chcemy iść drogą 
Abrahama. A droga ta jest ciężka, 
trudna do zrozumienia i do przyję
cia.

Początkiem wiary nie jest przy
jęcie abstrakcyjnych zasad teolo
gicznych. Wiara rozpoczyna się 
wraz z obudzeniem świadomoś
ci Boga w naszych sercach, w 
naszym życiu, w naszym świecie, w 
naszej historii. Wiara jest tym, co 
czynimy z tą świadomością. W tej 
perspektywie wiara nie jest przede 
wszystkim aktem intelektualnej 
zgody, lecz osobistym i egzysten
cjalnym zaangażowaniem. Wiara 
kształtuje nasze życie i nadaje mu

sens. Wiara mówi mi, kim jestem, 
jaki jest cel mojego życia, dlaczego 
uznaję pewne wartości moralne za 
cenne i prawdziwe. Sprawdzianem 
mojej wiary nie jest logika, systemy 
teologiczne, ale życie. Wiara jest 
weryfikowana przez życie zgodne z 
wyznawanymi zasadami wiary i 
przez moje życiowe wybory. Kiedy 
mówimy komuś: „kocham Cię” , to 
sprawdzianem tego stwierdzenia 
jest życie, a nie logiczna tego pop
rawność.

Naszą wiarę wyrażamy w mod
litwie, w postępowaniu, w życiu, w 
dawaniu świadectwa. A dawanie 
świadectwa Bogu w tym świecie 
jest bardzo trudne. Wiara obejmuje 
napięcie pomiędzy łaską Boga a

ludzkim wysiłkiem. „Jeśli ktoś ci 
powie: Pracowałem, ale nie znalaz
łem, nie wierz mu, jeśli powie: Nie 
pracowałem, ale znalazłem, nie 
wierz mu, lecz jeśli ci powie: Pra
cowałem i znalazłem, wtedy mu 
uwierz” . Wiara to kwestia indywi
dualnego wyboru i zaangażowa
nia. W Biblii czytamy: „Niech pozo
staną w twym sercu te słowa, które 
ja ci dziś nakazuję” (Pwt 6, 6). 
Słowa Boga leżą na sercu każdego 
z nas, czekają aż serce się otworzy, 
by je przyjąć. Od naszej decyzji 
zależy, czy serce się otworzy.

Soeren Kierkegaard był filozo
fem egzystencji; był tym myślicie
lem, który położył podwaliny pod 
filozofię egzystencjalną, zafascy
nowany ludzką egzystencją, zgłę
biał tajemnicę egzystencji i sądził, 
że w ludzkiej egzystencji wyraża 
się dokładnie to, co wyraziło się w 
życiu Abrahama. Przede wszyst

Ofiara Abrahama — mai. S. C occopani (XV I/X V II w.)



Urząd kapłański

(fot. Archiwum Red.)
Świątynia poiskokatolicka w Strzyżowicach. Pierwsza Komunia św.

kim podstawowa niepewność. Abra
ham nie wiedział, czy głos, który 
zwracał się do niego, jest głosem 
rzeczywiście Boga, czy jest to 
może odbicie jego własnej ref
leksji, jego własnych pragnień. 
Gdyby był pewny, nie wstąpiłaby w 
jego życiu ani wiara, ani jakakol
wiek pewność. W żyeiu ludzkim — i 
to odkrywa Kierkegaard — głos 
Boga i głos człowieka, te dwie 
mowy, nie spotykają się ze sobą. I 
dlatego Abraham musi sam, na 
własne ryzyko rozpoznać ów głos, 
czy rzeczywiście jest to głos Boga.

Doświadczył tej samotności szcze
gólnie wtedy, gdy musiał rozpo
cząć kolejny, może ważniejszy etap 
podróży na górę Mojra, aby złożyć 
swojego syna w ofierze. I wówczas 
ujawnia się coś szczególnego w 
życiu Abrahama. Postanawia on — 
będąc wierny głosowi Boga — 
zabić swojego syna, złożyć go w 
ofierze. Z punktu widzenia prawa 
etycznego Abraham jest mordercą. 
Kierkegaard powiada, że dokonuje 
się tutaj coś, co można nazwać 
zawieszeniem prawa etycznego. 
Oto zawieszamy jedne prawa ety
czne, aby być wiernym nakazowi 
religijnemu, który Abraham słyszy, 
aby złożyć swojego syna ,w ofierze. 
Abraham miał więc dylemat, dyle
mat egzystencji, czy żyć w spokoju 
z zasadmi etyki, czy też podjąć 
dramatyczne, wręcz tragiczne ry
zyko wierności głosowi religij
nemu, które powoduje życie w nie
ustannej niepewności i ryzyku, i to 
jest kolejny wymiar tej egzystencji. 
Bóg na szczęście zatrzymał rękę 
Abrahama.

Następuje tu nie tylko konflikt 
między prawem Boga i prawem 
człowieka; ale konflikt między jed
nym a drugim prawem Boga. 
Przecież Bóg także nakazał nie 
zabijaj, ten sam Bóg nakazał Abr- 
hamowi złożyć syna w ofierze. Jak 
to zrozumieć? To przekracza w 
pewnym stopniu nasze rozumie
nie. Pozostaje więc tylko i wyłą
cznie całkowite zawierzenie, nawet 
wtedy gdy się tego nie rozumie 
zupełnie. Ostatecznie przecież oka
zuje się, że była to tylko próba.

Sens ofiary Abrahama — jak 
każdej ofiary — nie daje się pojąć 
ani zracjonalizować. Podobnie jak 
akt wiary jest ona zaangażowa
niem w coś ryzykowne, niepewne. 
Ale właśnie ta ofiara została w 
Księdze Rodzaju określona sło
wem akeda — związanie. Chodzi tu
o bardzo różne związania, może w 
głównym stopniu chodzi o związa
nie Boga i człowieka. Można utoż
samić Abrahama z tym związa
niem, które staje się podstawą 
przymierza. Stąd nazywa się go 
ojcem wiary. Każdy, kto chce zro
zumieć, czym jest wiara musi przez 
tę próbę przejść.

Urząd kapłański kształtował się 
stopniowo w Kościele pierwszych 
wieków, a swoje źródła ma w pos
łannictw e i  pełnomocnictwie Je
zusa Chrystusa. „I On ustanowił 
jednych apostołami, innych proro
kami. innych ewangelistami, in
nych pasterzami i nauczycielami 
dla przysposobienia świętych do 
wykonywania posługi, celem budo
wania Ciała Chrystusowego” (Ef 4 
11- 12).

„Kościół pierwotny — pisze bp 
U. Kury — znał nie tylko jeden 
urząd, lecz wielką różnorodność 
niezależnych posługiwań pneuma
tycznych. darów charyzmatycz
nych i urzędów zobowiązujących 
przez szczególne upoważnienie. 
Wszystkie one powstawały wyłą
cznie na podstawie słowa wygło
szonego najpierw przez Aposto
łów, a następnie przekazywanego 
dalej” .

Charyzmaty są ważnym zjawi
skiem w Kościele, możemy więc 
mówić o jego strukturze charyzma
tycznej. Według św. Pawła, Duch 
Święty udziela różnorakich da
rów: łaski, posługiwania, działania 
(1 Kor 12, 4-11), miłości (1 Kor 13, 
13; Rz 5, 5).

W celu posługiwania w Kościele 
Chrystus ustanowił apostołów, pro
roków, ewangelistów, pasterzy i 
nauczycieli (Ef 4,11-13; Rz12,6-8). 
Natomiast w listach do Tymoteu
sza zostało podkreślone znaczenia

charyzmatu, wynikające z nałoże
nia rąk Apostoła (1 Tm 4, 14; 2 Tm
1, 6). Pasterz, napisany przez Her- 
masawlatach 140-150 r.,dokonuje 
rozróżnienia między charyzmata
mi a takimi funkcjami we wspólno
cie, jak: prezbiter, biskup, nauczy
ciel, diakon — oni tworzą jedno 
ciało. Powoli następuje ewolucja 
struktury Kościoła, gdzie wiele 
funkcji charyzmatycznych zaczął 
przejmować urząd kościelny.

Bp U. Kury pisze: „Według świa
dectwa nowotestamentowego, ist
nieją urzędy i służby, przekazy
wane nie przez nakładanie rąk, ale 
bezpośrednio przez Ducha Świę
tego lub przez wywyższonego 
Chrystusa: do takich należą swo
bodne pneumatyczne służby nau
czycieli, proroków, apostołów, pa
sterzy, ewangelistów” .

W teologii starokatolickiej pod
kreśla się fakt istnienia w Nowym 
Testamencie wielu kościelnych 
urzędów i służb, starając się zre
konstruować tę wielość. Jedno
cześnie utrzymyjwano, że dla 
struktury Kościoła istnieje tylko 
jeden istotny urząd, który ma swe 
źródło w poleceniu Apostołów i 
kontynuuje ich posługiwanie. Urząd 
zrodzony jest przez Kościół i sam 
rodzi Kościół. .W sensie zlecenia 
apostolskiego, jest to urząd „prze
powiadania (do którego zawsze 
włącza się wszystkie inne zadania 
apostolskie, a przede wszystkim 
udzielanie sakramentów i duszpa
sterstwo)” .



Z  życia naszych parafii

Modlitwa w intencji 
Zmarłego Papieża — Polaka

Jana Pawła II
w parafii polskokatolickiej w Bukownie

(8 kwietnia 2005 r.)
„Nikt nie może być obojętny wobec cierpienia, umierania, śmierci. Komunikat 

w telewizji, bicie dzwonów, głos syren strażackich, poruszyły serca ludzi — 
zarówno wierzących, jak i niewierzących.

W dniu 2 kwietnia 2005 r., o godz. 21.37 odszedł do Ojca nasz Rodak — Wielki 
Polak i Wielki Papież.

Zmarł Wielki Polak, który imię Polski rozsławił „po wszystkie krańce ziemi” . 
Odszedł w swą ostatnią podróż Papież otwarty na wszystkie Kościoły, wyznania 
i religie.

Kościół Polskokatolicki, my, polskokatolicy, nie możemy być obojętni wobec 
śmierci Papieża Jana Pawła I I .  Spotkania biskupów naszego Kościoła, a szczegól
nie Zwierzchnika Kościoła Księdza Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczań- 
skiego z Jego Świątobliwością Papieżem Janem Pawłem I I ,  podniosły rangę Koś
cioła Polskokatolickiego w Polsce i poza jej granicami.

Modlitwa nasza niech będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu, że dał nam 
Jana Pawła I I  — Świadka Ewangelii w dzisiejszym świecie” .

Tym i słowami zw róciłem  się do 
parafian w niedzielę 3 kw ietnia 
2005 r. w kościele parafialnym 
podczas Mszy św. o godz. 7.30, 
9.30, 11 i 12 oraz w kaplicy 
pw. Matki Boskiej Częstochow
skiej o godz. 15. Na wielu twa
rzach po jaw iły  się łzy. M od lit
wa czyni cuda. Jednoczy ludzi 
w m iłości.

Decyzją ks. inf. Eugeniusza 
Stelmacha — dziekana Dekanatu 
Śląskiego ustalono, że Msza św. w 
intencji Zmarłego Papieża Jana 
Pawła II będzie odpraw iona w 
parafii po lskokato lickie j w B ukow 
nie, w dniu pogrzebu Papieża, w 
piątek, 8 kw ietnia br. o godz. 18.

W dniu 8 kw ietn ia  br. o godz. 18 
dzwon parafialny dałznak do rozpoczę

cia procesji z probostwa do kościo
ła. Procesję otwierali ministranci nio
sący krzyż, za nim i przedszkolaki, 
strażacy, górn icy oraz kapłani z 
bpem — emeryt. Jerzym Szotm ille- 
rem — Adm inistratorem  Diecezji 
K rakowsko-Częstochowskiej.

W św iątyni um ieszczono obraz z 
w izerunkiem Papieża Jana Pawła II 
i zapalono znicze.

Jako proboszcz parafii zwróciłem 
się do wszystkich zgromadzonych: 
„W im ię O jca i Syna, i Ducha Świę
tego. Witam wszystkich zgrom a
dzonych w tej św iątyni. W itam was 
słowam i: Niech będzie pochwa- , 
lony Jezus Chrystus. (Wszyscy 
zgromadzeni odpowiedzieli: Na 
w ieki w ieków Amen). Słowa te 
w ypow iedzia ł W ielki Polak — Syn 
naszej ziemi — kardynał Karol W oj- t 
ty ła  w dniu wyboru na papieża 
16 października 1978 r. — przyjm u
jąc im ię Jana Pawła II.

Dzień dzisiejszy to wyjątkowa 
chw ila  dla tutejszej parafii. Osoba 
Zmarłego Papieża Jana Pawła II 
jednoczy nas we wspólnej m odlit
w ie i m iłości. Życie Papieża Jana 
Pawła II — przepełnione uczuciami 
serca wobec wszystkich ludzi, 
otwarte życie wobec wszystkich 
Kościołów , wyznań i wszystkich 
re lig ii, to owoc dnia dzisiejsze
go — nasza obecność, tu i teraz”.

Mszyśw. koncelebrowanej, pod
czas której polecano Bogu — Ojcu 
Zmarłego Jana Pawła II, przewodni
czył Adm inistrator Diecezji Krakow
sko-Częstochowskiej. Ks. Biskupza- 
chęcił wiernych do serdecznego ża- 

, lu za grzechy oraz prosił o wspólną 
m odlitwę za Papieża Jana Pawła II. 
Po liturg ii Słowa Bożego przemówił 
do zg romadzonych w świątyń i. W ciep
łych słowach mówiło wielkości Zmar
łego Papieża Jana Pawła II — jako 
człow ieka i w ie lkiego Polaka, 
w szczególny sposób podkreślając 
ekumeniczną działalność Jana Paw
ła II. Kaznodzieja po inform ow ałteż 
zebranych o obecności Zwierzchnika 
Kościoła Polskokatolickiego Bpa Wik
tora Wysoczańskiego w Watykanie, 
na uroczystościach pogrzebowych 
Papieża Jana Pawła II.

Ks. inf. Eugeniusz Stelmach — 
dziekan Dekanatu Śląskiego prze
kazał wszystkim  zgrom adzonym 
pozdrowienia od Zwierzchnika Koś
cio ła Polskokatolickiego, Ks. Bpa 
W iktora W ysoczańskiego.

Jako proboszcz tutejszej parafii, 
podziękowałem wszystkim  uczest
nikom za wspólną modlitwę, życząc: 
„N iech nasze serca zostaną napeł
nione duchem W ielkiego Polaka” .

Pochylenie g łow y i cicha mod
litwa Bpa A dm in istra tora Diecezji 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz 
Ks. Dziekana Dekanatu Śląskiego

lesławia i inni uczestnicy uroczystoś
ci składali przedobrazem Zmarłego 
Syna Polskiej Ziemi kwiaty i zapala
li znicze.

Ks. prob. Antoni Norman

przed portretem  Zm arłego Papie
ża — Polaka Jana Pawła 11, była bar
dzo wzruszającą chw ilą dla zgro
madzonych na Mszy św. Przedsta
w iciele władz gm iny Bukowno, Bo



Polskie tradycje rodzinne

Dzień 
Dziecka

W ostatnim czasie często można 
usłyszeć opinie, że Dzień Dziecka 
nie jest potrzebny, bo i tak przecież 
cały czas myślimy o naszych 
pociechach, staramy się zapewnić 
im wszystko, i — jeśli to możliwe — 
spełniamy nawet ich marzenia. 
Szkoły zaś, nie wiedząc co tego 
dnia robić, organizują zwykle 
wycieczki. Posłuchajmy zatem, co 
na ten temat myślą same dzieci — i 
te małe, i te duże, już dorosłe, któ
rych wspomnienia wiele nam mogą 
powiedzieć.

„Dzień Dziecka? Oczywiście, 
że powinien być. Tak jak my pamię
tamy o Dniu Matki, tak też moi 
rodzice zawsze pamiętali o 1 
czerwca — czyli o Dniu Dziecka. 
Chociaż nie jesteśmy już małymi 
dziećmi, bo mamyjuż swoje dzieci, 
to jednak mama- zawsze o nas 
pamięta i kupuje wszystkim swoim 
dzieciom skromne drobiażdżki — 
to jest bardzo miłe. Sami również, 
już jako rodzice, staramy się 
zachować tradycję rodzinną i kon
tynuować ją.

W Dniu Dziecka nie myśli się 
tylko o swoich dzieciach, lecz i o 
innych. Np. moja siostra co roku w 
Dzień Dziecka stara się sprawić 
małą niespodziankę swojej chrześ- 
nicy. Oczywiście, w tym dniu nie 
kupuje się drogich prezentów, 
idzie raczej o pamięć, a ta sprawia 
nam tak wiele radości” .

(Marzena, mama 2-letniej Dominiki 
i 5-ietniego Kamila)

„Uważam, że Dzień Babci, Dzień 
Matki, Dzień Kobiet i Dzień Dziec
ka są nieodzowne w naszym życiu. 
Ponieważ na co dzień nie spoty
kają nas same radości, to chociaż 
te dni starajmy się sobie i innym 
uprzyjemnić, żeby zapomnieć o 
wszelkich kłopotach i zmartwie
niach” .

(Mateusz, i. 24, student) 

•
„Dzień Dziecka ma znowu cha

rakter ewolucyjny, tzn. dawniej 
rodzice przykładali do tego więk
sze znaczenie. Rano budzili nas, 
składali życzenia, dawali prezenty. 
Jedliśmy wspólne śniadanie, a po 
południu wychodziliśmy na spacer
— lody, ciastka, kremy. Wolno nam 
było tego dnia dłużej oglądać tele
wizję. Teraz ogranicza się ten dzień

„W tym dniu, już od pewnego czasu 
zostajemy przez ojca nazywani z 
bratem „starymi końmi” , którym 
się zachciewa obchodzić Dzień 
Dziecka. Potem tata każe mi wybie
rać. Mówi: „Albo obchodzisz Dzień 
Kobiet albo Dzień Dziecka” . To 
wszystko oczywiście żarty. Dosta
jemy zawsze od rodziców po 
małym prezencie lub niewielkiej 
sumie pieniędzy” .

(Ania — tegoroczna maturzystka))

do symbolicznego złożenia ży
czeń. Szkoda, bo to było takie fajne 
nasze święto” .

(Adam i Ewa — 12-letnie bliźnięta)

„W naszej rodzinie obchodzone 
są wszystkie święta — i Dzień Matki 
i Dzień Dziecka. W Dzień Matki 
zawsze wręczamy mamie kwiaty, 
mniej lub bardziej skromne, zale
żnie od naszych możliwości finan
sowych. Finanse w takich przy
padkach ratuje tata, on też przy
pomina o tym dniu. Zarówno 
mama jak i tata wpoili nam 
potrzebę uczczenia Dnia Matki 
i Dnia Dziecka powtarzając, 
że nieważna jest nawet sama for
ma, ale to co mówimy i co czu
jemy wręczając mamie kwiatki 
zebrane na przykład gdzieś na 
łąkach. Rodzice zawsze pamię
tają o Dniu Dziecka. Składa
ją wtedy nam życzenia i dają 
prezenty, przeważnie w postaci 
słodyczy” .

(Arek, klasa V)

„Dzień Dziecka obchodzony był 
w naszej rodzinie bardzo uroczyś
cie, gdy brat i ja byliśmy mali. 
Wtedy rodzice dawali nam dużo 
prezentów — drobne zabawki, 
maskotki, słodycze. Po południu, 
po powrocie ze szkoły, rodzice 
wymyślali dla nas różne przyje
mności — np. spacer do wesołego 
miasteczka lub do ZOO. Czasem 
też chodziliśmy do kina. Teraz, 
kiedy już jesteśmy dorośli, święto 
to obchodzimy raczej symboli
cznie. Rodzice zwykle dzwonią do 
nas, składają życzenia. Mimo to 
bardzo lubię święto Dnia Dziecka, 
bo stanowi ono symbol miłości i 
nastraja do wspomnień — przy
pominam sobie moje dzieciństwo. 
W mojej przyszłej rodzinie mam 
zamiar obchodzić to święto, po
nieważ sprawia ono dużą radość 
dzieciom” .

(M ichał, I. 21)

„Również i małym pociechom 
należy się pewien symboliczny 
dzień w roku — właśnie Dzień 
Dziecka. Dzieci mojego brata 
otrzymują wtedy od każdego 
członka rodziny różne zabawki, 
książki czy inne upominki. Dzie
ci brata w ogóle otoczone są przez 
wszystkich domowników szczegól
ną opieką wychowawczą, częsty
mi wspólnymi zabawami, no a w 
Dniu Dziecka ma to już postać 
szczególną. Zawsze czeka je 
coś niezwykłego — np. przed
stawienie cyrkowe, jakaś wy
cieczka” .

(Karolina — I klasa gimnazjum))

„Dzień Dziecka przestał być 
obchodzony w mojej rodzinie z 
chwilą wyjścia za mąż mojej naj
młodszej siostry. Bardzo żałuję, że 
nie jestem młodsza” .

(Ewa, I. 28))

„Święto Dziecka było obcho
dzone w naszym domu mniej wię
cej gdzieś do dwunastego roku 
mojego życia. Później rodzice 
uznali, że już nie jestem dziec
kiem i pierwszy czerwca przecho
dzi u nas bez echa. Przyznam się, 
że specjalnego żalu o to nie 
miałem. Szkoda mi tylko było 
jednej rzeczy, a mianowicie, że 
w Dniu Dziecka, gdy on był jesz
cze obchodzony, mogłem dyktować 
jadłospis. Zawsze też przycho
dziła do mnie tego dnia ciotka, 
którą uwielbiałem i której od
wiedziny stanowiły dla mnie 
atrakcję dnia. Kiedyś choro
wała i nie przyszła, przysyłając 
jednak tradycyjne prezenty przez 
męża. Pamiętam, poryczałem się 
wtedy jak bóbr” .

(Piotr — przyszłoroczny maturzysta)

„Ja chcę takiego misia, jak ma 
Ola — takiego różowego z kokard
ką, żeby mama mi kupiła na Dzień 
Dziecka” .

(Pola — lat 4 i pół)



Ziemia Święta

Tam, gdzie chrzcił św. Jan
132*, ■ P? ■ Świętej, me wystarczy zaopatrzyć się w dob

ry przewodnltc, aie na ezy miec przy sobie Biblię. Bowiem tu właśnie wszystko się 
zaczęło. Jak pojąc niewyobrażalnie długą i bogatą historię tej ziemi?

Chrzest Chrystusa w rzece 
Jordan — tematykę tę podej
mowało wielu malarzy z róż
nych epok, chociażby prezen
towany na naszych łamach 
obraz „Chrzest Chrystu
sa” — pędzla renesansowego 
malarza Joachima Patenie- 
ra.

Być może wielu z nas 
zastanawiałlo się nad tym, 
jak wygląda dzisiaj, po 2 
tysiącach lat, rzeka Jordan. 
Podróżując po Ziemi Świętej 
nie omieszkamy zobaczyć na 
własne oczy doliny Jorda
nu.

Doiina Jordanu jest nie
wątpliwie wspaniałą zieloną 
doliną (400 km w Izraelu), w 
której rosną najsłodsze na 
świecie daktyle, winogrona, 
ogromne lasy palmowe. Rze
ka Jordan — niegdyś potę
żna — dziś jest wąską zieloną 
wstążką wpadającą do Morza 
Martwego. Po obu stronach 
widać góry, szaro-biało-ru- 
de, z rzadka porośnięte zie
lenią. Przypominają pofał
dowane szaty olbrzymów. 
Mijamy pola uprawne (wyrwane 
pustyni), wielkie szklarnie (stąd 
eksportuje się najwięcej owoców 
i kwiatów), mijamy też ludzi pra
cujących w polu. Przejeżdżamy 
przez Pustynię Judzką. Żyją tu 
kozice, drapieżne ptaki, wę
że, skorpiony (uwaga — nie wolno 
podnosić kamieni) i judejskie 
tygrysy. Co jakiś czas poja
wia się stado owiec i kóz 
należące do Beduinów. Wjeż
dżamy do Dolnej Galilei.
Widać górę Tabor — miej
sce Przemienienia Pańskie
go. Jest piękną i majesta
tyczną górą.

Jadąc dalej doliną Jorda
nu — piękną wygodną auto
stradą, mijamy lasy piniowe.
Po lewej stronie pojawia się 
wspaniały widok na Jezioro 
Galilejskie i otaczające je 
wzgórza Golan. Objazd tego 
jeziora zaczynamy w Jar- 
denicie — pięknym, choć

bardzo turystycznym miejscu 
nad samym Jordanem. Rze
ka jest wąska, nad brzegami 
rosną drzewa i krzewy. Do 
dziś odbywają się tu chrzty. 
Właśnie grupa postaci w bia
łych szatach zanurza się w

zielonej wodzie. W kolejce czeka 
już kilka grup pielgrzymów.

Ale nie tutaj św. Jan chrzcił 
Jezusa, tylko w al Magtes w pobliżu 
Jerycha, bl.sko Zachodniego Brze
gu i granicy z Jordanią, gdzie 
turyści nie mają wstępu. Jardenit

zbudowali mieszkańcy kibucu Kin- 
neret — to zarazem hebrajska 
nazwa Jeziora Galilejskiego (w 
Biblii nazwane jest także Morzem 
Tyberiadzkim i jeziorem Geneza
ret). Objeżdżamy Jezioro Galilej
skie od strony południowej. Obok 
ogromnych szklarni pasą się czar
no-białe krasule. Mijając sad man- 
gowy, wjeżdżamy do doliny Tabgy

(nazwa arabska, po hebrajsku — 
Hefta, czyli siedem, po grecku 
Heptapegon — Siedem Źródeł), 
chyba najpiękniejszego ze świę-

cd. na str. 12
Rzeka Jordan — widok współczesny

Chrzest Chrystusa — mai. Joach im  Patenier (m alarz okresu Renesansu)



Tam, gdzie chrzcił św. Jan
cd. ze str. 11

tych miejsc chrześcijaństwa w Izrae
lu. Na górze Błogosławieństw, gdzie 
nauczał i błogosławiłChrystus, prze
wodniczka wycieczki czyta: „Błogo
sławieni ubodzy w duchu, albowiem 
ich jest Królestwo Niebios...” .

Wchodzimy do kościoła Roz
mnożenia Chleba i Ryb. Dzisiejszy 
ośmioboczny budynek, dzieło w ło
skiego architekta Antonia Barluz- 
ziege z 1935 r., stoi na miejscu 
bizantyjskiego kościoła z V w. 
Doskonale wpisuje się w to nie
zwykłe, tchnące spokojem miej
sce, gdzie Chrystus rozmnożył dwie 
ryby i pięć chlebów: „Tych zaś, 
którzy jedli, było około pięciu ty 
sięcy mężczyzn, nie licząc niewiast 
i dzieci” (Mt 14, 21). Mozaikową 
posadzkę odkopano dopiero w XX 
wieku. Piękne są zwłaszcza dwie 
ryby z koszem chleba między 
innymi, inne motywy to pelikany, 
pawie, rośliny. Na dziedzińcu koś
cioła można obejrzeć świetnie

zachowaną bazaltową tłocznię 
oliwną z czasów bizantyjskich. 

Wyjeżdżamy z doliny Jordanu,
kierując się ze wschodu na zachód. 
Przecinamy kraj wszerz (samo

chodem w godzinę). Robi się 
zielono, po obu stronach ruda
we góry usiane białymi kamieniami 
i głazami. Jedziemy, by dalej zwie
dzać jeszcze inne, jakże bogate 
w historię miejsca w Ziemi Świętej.

(Turystyka, 16-17.VI.2005 r.)

w białych szatach 
zielonej wodzie Jordanu

Grupa postaci 
właśnie zanurza się w

Polskie odkrycia archeologiczne

Świątynia nad Nilem
Średniowieczny kościół i zarazem szpital dla pielgrzymów. 

Na ścianie przetrwał obraz przedstawiający zstąpienie Chrystusa do 
otchłani. Oto co odsłoniły polskie wykopaliska nad Nilem, w Banga- 
narti.

Na prawym brzegu Nilu, 150 km 
w dół rzeki od IV katarakty, w Ban- 
ganarti, wznosił się dawniej śred
niowieczny kościół. Dzisiaj pozo
stały z niego tylko ruiny. Badania w 
tym rejonie prowadzi misja Cen
trum Archeologii Śródziemnomor
skiej UW. Prace konserwatorskie i 
budowę muzeum w tym miejscu 
finansuje firma Heidelberg — Pol
ska.

Polscy archeolodzy natrafili na 
pozostałości kamiennej świątyni z 
pierwszych wieków chrześcijań
stwa. A w niej — niezwykły obraz: 
Chrystus w piekle (malowany w 
stylu zachodnim, a nie wschod
nim). Kim był malarz, czy przyby
szem z Europy — nie wiadomo. Na 
pewno był to jeden z pierwszych 
kościołów w królestwie Nubii (dziś 
Sudan), które przyjęło chrzest w VI 
wieku z Bizancjum.

Budowla powstała przed X wie
kiem, na planie prostokąta o

bokach 25 x 20 metrów. Istniała 
300 lat, była trzykrotnie odna
wiana: tynkowana i malowana. 
Prawdopodobnie przechowywano 
w niej relikwie świętych. Kiedy w 
VII wieku pojawiły się pęknięcia 
(niestałe p o d ło ż e ) ,  wzniesiono wiel
ką przyporę długości 20 m, szero
kości 8 m i wysokości 3 m.

Do świątyni ciągnęli pielgrzymi 
wysokiego rodu, królowie, hierar
chowie, a także zwyczajni ludzie, 
często chorzy, oczekujący uzdro
wienia od patrona świątyniu — 
św. Jerzego. Pątnicy miesiącami 
spali w świątyni — szpitalu w ocze
kiwaniu na poprawę zdrowia, 
zabierali ze sobą cudowny leczni
czy proszek zdrapywany z tynku 
ścian wewnętrznych i z piaskowca, 
jakim wyłożone były ściany ze
wnętrzne. Kościół ten był użytko
wany — jak twierdzi dr Żurawski 
(Zakład Archeologii Śródziemno
morskiej PAN) — do momentu, gdy

poziom chodzenia na zewnątrz 
podniósł się o 3 metry, do kościoła 
wchodziło się jak do podziemnej 
groty, a wówczas nacisk piasku 
zmieszanego z ziemią stał się nie
bezpieczny dla budowli. Wtedy na 
miejscu tego prastarego kościoła 
około XI wieku zbudowano drugi. 
Tę górną świątynię polscy archeo
lodzy badali już wcześniej. Ale 
dopiero teraz, po zakryciu terenu 
wykopalisk konstrukcją stalową, 
możliwe było odsłonięcie tego, co 
kryło się pod kościołem z XI wieku. 
Na tych dolnych murach, zacho
wanych miejscami do wysokości 
2-3 metrów, przetrwało arcy
dzieło: „Zejście Chrystusa do otch
łan i” . Tylko nadzwyczajnym umie
jętnościom polskich konserwato
rów zawdzięczamy, że arcydzieło 
jest uratowane. Warunki bowiem, 
w jakich ponad tysiąc lat przeby
wało cenne malowidło ścienne, 
spowodowały zniszczenie tynku 
oraz znaczne ubytki w warstwie 
malarskiej.

„Zejście Chrystusa do otch
łan i” — składa się z dwóch części, 
zawartych w jednej ramie. Z lewej 
widnieje Chrystus w piekle, depcze 
Hadesa, który chwyta za stopę 
Adama. Chrystus podaje Adamowi 
rękę; za nimi, Ewa także wyciąga 
dłoń do Zbawiciela. Obraz powstał 
nie później, niż pod koniec X



wieku. Jest to jedno z najwcześ
niejszych przedstawień tego mo
tywu, zaczerpniętego z apokry
ficzne j Ewangelii N ikodema. 
Tym bardziej dziwi, że powsta
ło w Sudanie. Nubia przejęła 
chrześcijaństwo z Bizancjum, ale 
obraz nie jest w bizantyjskim 
stylu.

Adam i Ewa są nadzy, podobnie 
jak postacie potępionych. Jest to 
charakterystyczne dla malarstwa 
zachodniego, bowiem w malar
stwie bizantyjskim (wschodnim) 
Adam i Ewa są zawsze odziani. 
Mistrz z Banganarti zlekceważył 
ten kanon, namalował piekło nie 
jako ilustrację apokryficznej ewan
gelii, lecz na obraz i podobieństwo 
lokalnej społeczności. Bowiem — 
co może zdziwić wielu — społe
czność średniowiecznej Nubii two
rzyli ludzie rasy chamito-semic-
Jedna część malowidła 
przedstawia św. Jerzego — 
konno, tratującego 
demona Gyllu (w postaci nagiej 
kobiety)

CD '

kiej, czyli białej, oraz negroidalnej, 
czyli czarnej.

Mistrz z Banganarti — tworzący 
w X wieku — był prekursorem epoki, 
która w nubijskiej sztuce sakralnej 
nigdy nie nastąpiła. Potrafił nama
lować ból potępionych, ich rozpa
czliwe gesty, wykrzywione twarze, 
skręcone ciała, takie malarstwo nie 
ma analogii we wschodnim. Arty
sta musiał być wytrwanym znawcą 
anatomii ludzkiego ciała. Odnosi 
się wrażenie, że choć jest to malo
widło sakralne, jest ono jedno
cześnie na wskroś świeckie.

Górny kościół w Banganarti 
pw. Archanioła Rafała dostarczył 
blisko tysiąc inskrypcji greckich i 
staronubijskich. Olbrzymia więk
szość z nich to graffiti pozosta
wione przez osoby odwiedzające 
kościół w ostatnim okresie jego 
użytkowania, w drugiej połowie

Centralna scena obrazu to Chrystus 
w piekle. Postacie Adama i Ewy są nagie. 
Nadzy są także grzesznicy, czarni i biali, 
z takich bowiem ludzi składało się 
społeczeństwo ówczesnej Nubii

XIII i pierwszej połowie XVI wieku. 
Inskrypcje te dostarczają niezwy
kle interesujących danych na 
temat dziejów społeczeństwa 
i kościoła nubijskiego w cza
sach, gdy chrześcijańskie króle
stwo na końcu świata chyliło 
się ku upadkowi. Również w no
wo odkrywanym dolnym kościele 
znajdujemy bardzo liczne i cie
kawe napisy na ścianach — nie
kiedy tworzą one istny gąszcz. 
To prawdziwy raj dla epigrafika. 
Wśród napisów dominują teksty
o charakterze literackim, cyta
ty z Pisma Świętego i pism Ojców 
Kościoła, modlitwy. Z napisów do
wiadujemy się o imieniu patrona 
kościoła — był nim św. Jerzy oraz 
jaki był zawód fundatora malowid
ła, który był mnichem i — kowalem.

(Rzeczpospolita, 20. IV.2005 r.)

Tajemnicza postać 
mężczyzny przy krzewie.
Laska w jego dłoni 
sugeruje, że jest to 
Mojżesz

24 czerwca - św. Jana Chrzciciela
Jedną z najwspanialszych posta

ci wymienianych w Nowym Zako
nie jest niewątpliwie św. Jan Chrz
ciciel. Nie należy więc się dziwić, 
że sam Zbawiciel wygłosił poch
wałę zawartą w słowach: „Coście 
wyszli oglądać na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się od wiatru? 
Ale coście wyszli zobaczyć? Czło
wieka w miękkie szaty ubranego? 
Oto w domach królewskich są ci, 
którzy miękkie szaty noszą. Po 
coście więc wyszli? Proroka zo
baczyć? Tak, powiadam wam, na
wet więcej niż proroka. On jest 
tym, o którym napisano: Oto Ja 
posyłam mego wysłańca przed 
Tobą, aby Ci przygotował drogę.

Zaprawdę powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie pow
stał większy od Jana Chrzciciela” 
(Mt 11, 7-11).

Pamiątkę narodzin św. Jana 
Chrzciciela obchodzimy 24 czerw
ca. Jan Chrzciciel przewyższał 
wszytkich nie tylko zleconą mu 
misją, ale również swoim życiem. 
Zasłużył więc sobie, aby być nie 
tylko największym z proroków, ale 
nawet więcej niż prorokiem. Był 
poprzednikiem Tego, którego pro
rocy zapowiadali.

Potwierdzeniem jego wielkości 
była zapowiedź narodzenia tego 
męża Bożego, dziwnymi zjawi
skami otoczone jego narodzenie

oraz wielkie i budzące podziw całe 
jego życie. Jan Chrzciciel groma
dził wokół siebie tłumy. Chrzcił w 
rzece Jordan.

W średniowieczu uroczystość 
św. Jana Chrzciciela była świętem 
obowiązującym. Obecnie pamiąt
ka narodzenia poprzednika Chry
stusowego nie jestjuż tak uroczyś
cie i powszechnie obchodzona, 
niemniej jednak wiejskie świąty
nie — zwłaszcza pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela — zapełniają 
się w tym dniu wiernymi. Wielką 
popularnością cieszy się i w 
naszych czasach imię Jan. Imię 
Jan (po hebrajsku Jehohanan) 
znaczy: „Jahwe był łaskawy” .
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Jak co roku przed młodzieżą staje problem, jakie 
wybrać studia i uczelnie. Proponujemy studia w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), państwowej 
i ekumenicznej szkole wyższej. Uczelnia kształci studen
tów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych, 
przygotowując pracowników duchownych i świeckich 
dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a także dla 
administracji państwowej i samorządowej oraz innych 
instytucji, w szczególności oświatowych i opiekuńczych. 
ChAT prowadzi również działalność naukowo-badawczą 
oraz przygotowuje kandydatów do tego charakteru 
pracy. Akademia jest jedyną w Europie wyższą szkołą 
teologiczną, która skupia studentów z tak wielu różnych 
Kościołów. Ekumeniczny charakter ChAT decyduje o tym, 
że uczelnia realizuje swoje zadania w oparciu o zasadę 
równouprawnienia, poszanowania wartości duchowych wszyst
kich wyznań, kultur i tradycji oraz w poczuciu odpowie
dzialności chrześcijańskiej i obywatelskiej.

O przyjęcie na studia w ChAT mogą ubiegać się 
wszyscy absolwenci szkół średnich (świeccy i duchow
ni). W naszej Uczelni studenci będący w trudnej sytuacji 
materialnej mogą ubiegać się o:

— stypendium socjalne (od I roku studiów);
— stypendium naukowe (od II roku studiów);
— miejsce w akademiku i dopłatę do akademika.

ChAT jako uczelnia jednowydziałowa, obok studiów 
teologicznych oferuje zawodowe studia licencjackie 
z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, pedagogiki 
szkolnej oraz pedagogiki międzykulturowej i edukacji 
dorosłych. Ponadto prowadzi się 2-letnie uzupełniające 
studia magisterskie w zakresie pedagogiki religijnej 
i etyki. We wszystkich przypadkach można wybrać 
stacjonarną (dzienną) lub zaoczną formę studiów (stu
dia zaoczne są płatne).

STUDIA MAGISTERSKIE 
NA KIERUNKU TEOLOGIA

W ZAKRESIE TEOLOGII STAROKATOLICKIEJ

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Absol
wenci otrzymują tytuł magistra — w zakresie teologii 
starokatolickiej. Studenci przygotowują się do szeroko 
pojętej pracy duszpasterskiej w Kościele. Blok zajęć 
pedagogicznych, który jest integralną częścią studiów, 
umożliwia 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 tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy

socjalnej, który daje równoprawne kwalifikacje z absol
wentami uczelni świeckich, tj. umożliwia m.in. pracę 
w placówkach socjalnych i opiekuńczych, a także w admi
nistracji samorządowej. Studia te mogą być interesu
jące m.in. dla kandydatów zajmujących się pracą diako- 
nijną, pracą z ludźmi starszymi i niepełnosprawny
mi czy poradnictwem pastoralnym. Struktura studiów 
jest pomyślana pod kątem praktycznego prowadzenia 
pracy socjalnej i zarządzania placówkami socjalny
mi.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE 
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SZKOLNEJ

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci 
otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedago
giki szkolnej, który daje równoprawne kwalifikacje 
z absolwentami uczelni świeckich, tj. umożliwia pracę 
w placówkach oświatowych, zwłaszcza w przedszkolach, 
szkołach i poradniach w charakterze wychowawcy 
i pedagoga, który potrafi zarówno prowadzić pracę 
wychowawczą, jak i zdiagnozować trudności uczniów 
w nabywaniu umiejętności edukacyjnych i społecznych 
oraz zrealizować adekwatny program naprawczy. 
Absolwent dysponuje również wiedzą dotyczącą społe
cznych, kulturowych i religijnych uwarunkowań socjali
zacji i wychowania, co umożliwia mu podjęcie pracy 
także w zakresie animacji kulturalnej i społecznej 
w instytucjach o charakterze świeckim i wyznanio
wym.

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE 
(LICENCJACKIE) NA KIERUNKU 

PEDAGOGIKA W ZAKRESIE 
PEDAGOGIKI MIĘDZYKULTUROWEJ 

I EDUKACJI DOROSŁYCH

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Ab
solwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata peda
gogiki międzykulturowej i edukacji dorosłych, któ
ry daje równoprawne kwalifikacje z absolwentami uczel
ni świeckich, tj. umożliwia pracę w różnych insty
tucjach kościelnych, państwowych, samorządowych 
i społecznych w zakresie diagnozy, poradnictwa 
i wsparcia pedagogicznego dotyczącego organizowania 
i realizowania różnych form edukacji dorosłych, 
animacji kulturowej i społecznej, doradztwa zawo
dowego, integracji społeczności lokalnych w śro
dowisku zróżnicowanym religijnie i kulturowo, 
pracy z migrantami, a także projektów międzykul
turowej i interkonfesyjnej (ekumenicznej) pracy 
zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodo
wym.

http://www.chat.edu.pl


UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA 
MAGISTERSKIE 
NA KIERUNKU TEOLOGIA 

W ZAKRESIE
PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ I ETYKI

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Przezna
czone są w pierwszym rzędzie dla absolwentów Wyż
szych Studiów Zawodowych ChAT oraz Wyższych 
Seminariów Teologicznych (z uprawnieniami licencjac
kimi) Kościołów tradycji prawosławnej, starokatolickiej 
i protestanckiej.

TRYB PRZYJĘĆ NA S TU D IA
Kandydatów na dzienne i zaoczne pięcioletnie studia 

magisterskie na kierunku teologia obowiązuje: rozmowa 
kwalifikacyjna, której celem jest: ocena wiadomości 
z zakresu wiedzy konfesyjnej w oparciu o program 
nauczania kościelnego dla szkółśrednich, predyspozycji 
kandydata do tego typu studiów. Kandydatów obowiązu
je ponadto znajomość lektur z zakresu teologii zgodnie 
z podaną listą lektur.

Kandydatów na dzienne i zaoczne wyższe studia 
zawodowe obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, której 
celem jest ocena przydatności kandydata do pracy 
socjalnej, wsparcia pedagogicznego dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych, oraz pracy środowiskowej w zakresie 
edukacji międzykulturowej.

Treści rozmowy dotyczą znajomości:

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

— problemów socjalnych w środowisku lokalnym
i wyznaniowym kandydata,

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

— zagadnień patologii społecznych,
— postaw wobec osób niepełnosprawnych,
— refleksji nad możliwościami rozwiązań obserwo

wanych problemów pedagogicznych i społecz
nych,

— refleksji nad społeczną i wychowawczą rolą Koś
ciołów i wspólnot wyznaniowych,

— idei edukacji międzykulturowej w Unii Europejskiej,
— dialogu ekumenicznego i religijnego.

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

Kandydaci na studia teologiczne i wyższe studia zawo
dowe w roku akademickim 2005/2006 składają doku
menty do 21 czerwca 2005 r. (na studia dzienne
i zaoczne).

Natomiast dla kandydatów na 2-letnie uzupełniające 
studia magisterskie termin składania dokumentów

upływa 31 sierpnia 2005 r. (na studia dzienne
i zaoczne).

Terminy rozmów  
kwal i f i kacyjnych

•  dla kandydatów na studia 5-letnie magisterskie 
dzienne i zaoczne na kierunek teologia 
4 lipca 2005 r. o godz. 9:00.

•  dla kandydatów na wyższe studia licencjackie dzienne 
na kierunek pedagogika
4 lipca 2005 r. o godz. 9:00.

•  dla kandydatów na wyższe studia 
zaoczne na kierunek pedagogika
5 lipca 2005 r. o godz. 9:00.

licencjackie

Rekrutacja jesienna — według powyższych zasad i w 
miarę wolnych miejsc — odbędzie się
6 września 2005 r.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do złożenia na
stępujących dokumentów:

— kwestionariusza osobowego,
— świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) + ksero,
— dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodo

wych (dotyczy kandydatów na uzupełniające studia 
magisterskie),

— ksero z dowodu osobistego (nr i seria, PESEL, adres 
zameldowania) i książeczki wojskowej (1 str. i przy
należność do WKU),

— orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
podjęcia studiów na wybranym przez siebie 
kierunku,

— 3 zdjęć o wymiarach 37 mm x 52 mm,
— dowodu opłaty manipulacyjnej,
— pisma polecającego odpowiednich władz kościel

nych (dotyczy kandydatów na 5-letnie studia 
magisterskie na kierunku teologia oraz kandyda
tów na 2-letnie uzupełniające studia magisterskie).

Opłatę wpisową (również w przypadku przyjęcia bez 
egaminów wstępnych) ustala się na 80,00 zł.

UWAGA!

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

O p ła ty  za za jęc ia  dydaktyczne  na stud iach
zao cznych  w  roku akadem ickim  
(za  rok studiów ):

2 0 0 5 /2006

a) na k ierunku teologia

* 5-letnie studia magisterskie 800,00 zł
* 2-letnie uzupełniające magisterskie 1600,00 zł

b) na k ierunku pedagogika (PSz, SPS, PMD) 2200,00 zł

Sekretariat ChAT będzie przyjmował 
tylko komplet dokumentów 
(zgodnie z wymaganiami)
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Wakacyjne przestrogi

Czerwiec - lato, wakacje, urlopy
Nareszcie mamy lato. Planujemy 

wyjazdy, urlopy, wakacje. Cie
szymy się na spotkanie z przyrodą: 
wodą, lasem, łąkami, plażą. Ale 
zdarzyć się może, że podczas tych 
beztroskich dni, możemy być 
świadkami nieszczęśliwego wypad
ku i tylko od nas będzie zależeć — 
od naszego natychmiastowego 
działania i udzielenia pierwszej 
pomocy, zanim przybędzie le
karz — czyjeś życie. Udzielenie 
najprostszej pomocy nie jest trud
ne, należy tylko pamiętać o zacho
waniu spokoju, gdyż zdenerwowa
nie udziela się choremu i pogarsza 
jego stan.

Zranienia. Rany bywają różne: 
cięte, kłute, szarpane i miażdżone. 
Najważniejsze jest ochronienie 
przed zakażeniem i opanowanie 
krwawienia. Przed nałożeniem opa
trunku, jeżeli tylko można, trzeba 
dokładnie umyć ręce. Na ranę kła
dziemy kawałek gazy, na to ligninę 
(lub watę) i bandażujemy lub okle
jamy plastrem. Rany nie wolno 
dotykać palcami, ani przemywać 
wodą, czy jodyną. Jeżeli rana 
bardzo krwawi, musimy zoriento
wać się, czy mamy do czynienia 
z krwawieniem z przeciętej tętnicy 
(krew jest jasna), tryska nierów
nomiernym strumieniem, rytmicz
nie, zgodnie ze skurczami serca) 
czy z krwawieniem z żyły. Krwotok 
tętniczy jest bardzo groźny dla 
życia. Jeśli dotyczy on kończyn, 
wówczas zakładamy opaskę uci
skową (może to być np. szalik, 
pasek, bandaż), by zatamować 
krwawienie. Pamiętajmy, że opa
ska uciskowa może pozostać na 
kończynie najwyżej dwie godziny. 
Krwotok z ran na głowie lub tu ło 
wiu zatrzymujemy przez stałe uci
skanie palcami opatrunku na sa
mej ranie. Przy krwotoku żylnym 
krew jest ciemnoczerwona i wy
pływa wolno. Nie zakładamy wów
czas opaski uciskowej, tylko grub
szy opatrunek, który ewentualnie 
przyciskamy ręką. Jeśli rana obfi
cie nie krwawi, skórę koło rany 
obmywamy benzyną lub spirytu
sem i dezynfekujemy, usuwając z 
rany większe zanieczyszczenia. 
Lekarz oczyści ranę dokładniej.

Złamania kości. Przy złamaniu 
kończyny trzeba ją przede wszyst
kim unieruchomić. Przy otwatym 
złamaniu, gdy odłamki kości prze
biły mięśnie i skórę, trzeba zrobić 
opatrunek na ranę. Złamaną koń
czynę unieruchamiamy przy po
mocy szyny z deski, twardej tek- > 
tury, a nawet kija czy laski. Te 
prowizoryczne łupki owijamy ja

kimś materiałem, aby nie uciskały i 
umocowujemy opaskę. W przy
padku podejrzenia złamania lub 
uszkodzenia kręgosłupa lub urazu 
czaszki, chorego nie ruszamy. Nie 
wolno go podnosić, zmieniać 
pozycji, czy próbować sadzać. 
Trzeba czekać na lekarza.

Zwichnięcia. Występuje wów
czas zniekształcenie okolicy sta
wu, obrzęk i bolesność. W takim 
wypadku unieruchamiamy kończy
nę i staramy się szybko dostarczyć 
chorego do lekarza, gdyż po dłuż
szym czasie, nastawienie jest trud
niejsze i bardziej bolesne.

Omdlenie. Powstaje ono wsku
tek niedokrwienia mózgu. Czło
wiek biednie, traci przytomność, 
tętno jest słabe. Zemdlonego ukła
damy na plecach tak, aby głowa 
była niżej niż nogi. Podajemy do 
wąchania amoniak, a twarz spry
skujemy wodą. W ciężkich omdle
niach stosujemy sztuczne oddy
chanie. Nie wolno wlewać wody, 
ani żadnego lekarstwa do ust 
zemdlonego, gdyż można spowo
dować jego uduszenie.

Oparzenie. Są trzy stopnie opa
rzenia. Pierwszy stopień — skóra 
zaczerwieniona, pieczenie i ból. 
Miejsce oparzone obmywamy spi
rytusem i zakładamy suchy opa
trunek. Drugi stopień — prócz 
zaczerwienienia tworzą się pęche
rze. Postępujemy tak jak w przy
padku pierwszego stopnia. Nie 
wolno samemu otwierać pęcherzy! 
Przy oparzeniu trzeciego stopnia 
powstaje rana. Stosujemy wtedy 
jałowy opatrunek i natychmiast 
przewozimy poparzonego do szpi
tala. W wypadku oparzenia oka 
żrącym płynem, oko trzeba prze
płukać strumieniem wody ze strzy
kawki lub kieliszka i jak najszybciej 
przekazać chorego okuliście.

Utonięcie. Ratujący topielca prze
de wszystkim musi usunąć wodę z 
dróg oddechowych. Klęka więc on

na jednym kolanie, a na drugim 
kładzie topielca brzuchem na dół i 
głową zwisającą. Przez ucisk na 
klatkę piersiową, wygniata się 
wodę. Po tym układa się topieca na 
wznak, podkłada pod łopatki zwi
nięty w kilkoro koc lub ubranie i 
przystępuje do wykonywania sztu
cznego oddychania, np. „usta
-usta” . Ratujący wdmuchuje po
wietrze bezpośrednio ustami w 
usta topielca, równocześnie rytm i
cznie ugniatając dolną część klatki 
piersiowej ratowanego. Ze wzglę
dów higienicznych między usta 
można włożyć kawałek gazy lub 
płótna. Sztuczne oddychanie na
leży robić tak długo, aż rato
wany zacznie samodzielnie oddy
chać.

Porażenie piorunem. Przede 
wszystkim należy wykonać sztu
czne oddychanie, równocześnie z 
masażem serca. Oparzenia trzeba 
opatrzyć suchym opatrunkiem. 
Przy porażeniu prądem elektry
cznym — podobnie postępujemy, 
jedynie przed przystąpieniem do 
ratowania sztucznym oddycha
niem, należy uwolnić porażonego z 
obwodu prądu. Należy to wykonać 
ostrożnie, aby samemu nie ulec 
porażeniu.

Ukąszenie przez żmiję. Może to 
być: bardzo groźne dla życia czło
wieka. Powyżej miejsca ukąszenia 
zakładamy silnie uciskającą opa
skę i jak najszybciej staramy się o 
pomoc lekarską w celu zastosowa
nia zastrzyku przeciwko jadowi 
żmii.

Atak padaczki (epilepsja). Nie
można przerwać ataku, sam minie. 
Należy tylko chronić chorego 
przed urazami, potłuczeniem w 
czasie drgawek. Dlatego pod gło
wę podkładamy choremu coś 
miękkiego. Do ust wkłada się 
parokrotnie złożoną chusteczkę 
dla ochrony języka przed pogry
zieniem.

Wylew krwi do mózgu (udar 
mózgu, apopleksja). Rzadko wy
stępuje przed 40. rokiem życia. 
Chory nagle traci przytomność, 
twarz staje się czerwona, oddech 
chrapliwy. Czasami od razu wystę
puje porażenie. Ratując chorego 
należy ułożyć go z głową uniesioną 
wysoko, na kark i głowę kładziemy 
lód, lub okłady z zimnej wody. 
Konieczna jest szybka pomoc leka
rza.

Życzymy wszystkim, aby letnie 
miesiące były udane, a wypadków, 
o których tu wspomnieliśmy, nie 
było. Cieszmy się słońcem, ziele
nią i dobrym samopoczuciem.


