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Każdego roku wita nas cmentarnej bramy mglisty chłód.
Tu, gdzie przemija życia czas i wszelka troska, wszelki trud.

cm entarnej bram ie

Listopadowe dni poświęcone 
są pamięci Tych, którzy odeszli: 
Dzień Wszystkich Świętych, Świę
to Zmarłych czyli Zaduszki. Wszy
scy udajemy się na cmentarze, aby 
uczcić pamięć naszych bliskich,

przyjaciół i znajomych. Jesień roz
sypała pożółkłe liście po wszyst
kich grobach. Przystrajamy groby 
kwiatami, zapalamy znicze, wspo
minamy i rozmyślamy. Nasza 
obecność na cmentarzach, kwiaty 
i zapalone znicze są wyrazem sza
cunku dla tych miejsc oraz dla 
Tych, których doczesne szczątki 
tam złożono. Idąc na groby prze
kraczamy bramę cmentarza, wcho- 
dzimy jakby w inny świat.

Cmentarna brama jest symbo
lem niewidzialnej, tajemniczej bra
my oddzielającej świat żywych, 
świat tętniący życiem, uśmiechem, 
radością, ale i obfity w różne kło
poty, goniący za tym wszystkim, 
czego pożąda ludzkie serce, od 
świata majestatu śmierci.

K iedy p rzekraczam y bram ę 
cm en ta rną  ogarn ia  nas powaga. 
B u d zą  się refleks je  n a  tem at życia  
na „tam tym  św iec ie ” , życ ia, k tó 
rego oczeku ją  ci w szyscy, k tó rzy  
uw ie rzy li s łow om  C hrystusa: „Ja 
jestem  zm artw ychw stan iem  i ży 
ciem . Kto we M nie w ierzy, choćby  
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje 
i w ie rzy  we M nie, nie um rze na 
w ie k i” (J 11, 25-26).

L is topadow a zadum a nad ludz
kim  p rzem ijan iem  udzie la  się 
w szystk im , k tó rzy  przyszli stanąć 
nad m ogiłam i najbliższych. Oni już

odeszli, bo w y p e łn ił się ich czas. 
Zostali odw ołani nagle lub p rzygo
tow an i do ode jśc ia  d łu g o trw a łą  
cho robą . O ni odeszli, a le nam, 
żyw ym , pozosta ł jeszcze czas na 
tej ziem i. My, żyw i, jesteśm y ciąg le  
w  d rodze  do życ ia  w iecznego, do 
spotkania  z O jcem . W listopadow e 
dni na jczęście j s taw iam y sobie  
pytan ia: gdzie  O ni, nasi Zm arli, są 
obecn ie . Nasi na jb liżs i, z k tó rym i 
ży liśm y  na co dzień, dz ie ląc ra
dośc i i sm utk i, pracę i p rob lem y? 
Co się z nim i stało? Czy przeszli do 
lepszej, szczęśliwszej rzeczywistoś
ci? Czy spotkam y s ię  z n im i za ba
rierą doczesnego czasu? Sam Jezus 
C hrys tus  daje nam odpow iedź na 
s tronach  Ew angelii, s tw ie rdza jąc  
rzeczyw is tość  życia  w iecznego, 
nag ro dy  za nasze życ ie  zgodne  
z P rzykazaniam i Bożym i oraz za
pewnia o zmartwychwstaniu naszych 
cia ł, dz ięk i Jego Z m a rtw ychw s ta 
niu, w  D niu O sta tecznym .

S łow a poe tów  może na jtra fn ie j 
p rzygo tow u ją  nas na to  spotkan ie  
z Sędzią i Zbaw ic ie lem . W sposób 
p las tyczny  p ragną  p rzyb liżyć  ta 
jemnicę życia pozagrobowego. Napa
wają nas chrześc ijańską  nadzieją, 
że jeżeli zaufaliśm y C hrystusow i — 
nasze spotkan ie będzie odebraniem 
nagrody w iecznej szczęśliw ości w 
społeczności Wszystkich Świętych.

„Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 
a przez grzech śmierć” (Rz. 5,12)

„O Panie, mój kres pozwól mi 
poznać i jaka jest miara dni moich, 
bym wiedział, jak jestem znikomy. 
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na 
kilka piędzi, i życie moje jak nicość 
przed Tobą. Doprawdy życie wszyst
kich ludzi jest marnością. Człowiek 
jak cień przemija, na próżno tyle się 
niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto 
to zabierze” (Ps 39, 5-7).

Życie jest tylko cieniem, tchnie
niem, nicością. Świadomość śmierci 
z jednej strony przygnębia nas, a z 
drugiej uzmysławia, jak cenna jest 
każda chwila życia. Śmierć jakby 
zmusza nas do dobrego wykorzysta
nia każdej chwili naszego życia, do 
poszukiwania takich celów w życiu,

które pozwolą nam przekroczyć rze
czywistość ziemską i osiągnąć w 
przyszłości życie wieczne. Śmierć sta
nowi „drogę jednakową dla mieszkań
ców całej ziemi” (3 Krl 2, 2). Wciąż 
pytamy o sens ludzkiego życia i 
śmierci; widzimy wyraźnie tę zale
żność, która w naszym życiu znaj
duje źródło — dzięki łasce Boga — 
naszego zbawienia.

Dramat życia i śmierci, zaczyna się 
już na początku dziejów ludzkości. 
Z winy człowieka grzech przyszedł na 
świat, a przez grzech także i śmierć: 
„przez jednego człowieka grzech 
wszedł na świat, a przez grzech 
śmierć, i w ten sposób śmierć prze

szła na wszystkich ludzi, ponieważ 
wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). Od 
tego czasu wszyscy ludzie „umierają 
w Adamie” (1 Kor 15,22). Śmierć jest 
więc od samego początku jednym ze 
składników tragizmu historii czło
wieka.

Naszą nadzieją jest Jezus Chry
stus. Aby nas uwolnić z mocy 
śmierci, przyjął On śmiertelne ciało i 
„uniżył samego siebie, stawszy się 
posłusznym aż do śmierci — i to 
śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). Jezus 
Chrystus umarł „za nasze grzechy” 
(1 Kor 15, 3) i w ten sposób pojednał 
nas z Bogiem: „zostaliśmy pojednani 
z Bogiem przez śmierć Jego Syna” 
(Rz 5,10). Teraz możemy oczekiwać



„spełnienia obietnic” (Hbr 9, 15). 
Śmierć utraciła swoją moc: „Gdzież 
jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? 
Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A 
żądłem śmierci jest grzech, a mocą 
grzechu jest zakon, ale Bogu niech 
będą dzięki, który daje nam zwycię
stwo przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa” (1 Kor 15, 55-57). Dla
tego ten, kto wierzy, przeszedł już ze 
śmierci dożycia. „Zaprawdę, zapraw
dę, powiadam wam: Kto słucha 
słowa mego i wierzy w Tego, który 
Mnie posłał, ma życie wieczne i nie 
idzie na sąd, lecz ze śmierci prze
szedł do życia” (J 5, 24).

W księgach Nowego Testamentu 
Jezus Chrystus naucza: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto 
we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na w ieki” (J 11, 25- 
-26). Jezus powiada, że i my będziemy 
tam, gdzie On jest: „W domu Ojca 
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miejsce. 
A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem” (J 14, 2-3).

Człowiek pragnie nieśmiertelności 
i życia wiecznego, jednak sam z sie
bie nie może tego pragnienia zreali
zować. Może to uczynić tylko Ten, 
który jest źródłem i pełnią życia. W 
Nim — dzięki naszej wierze, nadziei i 
miłości — rozpoczyna się życie wie
czne, które swoją pełnię znajduje w 
oglądaniu Boga „twarzą w twarz” (1 
Kor 13, 12). To spotkanie z Bogiem 
po śmierci oznacza dla człowieka 
sąd. „Wszyscy bowiem musimy sta
nąć przed trybunałem Chrystusa, 
aby każdy otrzymał zapłatę za 
uczynki dokonane w ciele, złe lub 
dobre” (2 K o r5 ,10). Św. Augustyn, a

także św. Tomasz z Akwinu tw ier
dzili, iż ten sąd jest procesem wew
nętrznym, duchowym. Gdy staniemy 
przed absolutną Prawdą, wówczas 
pojmiemy całą prawdę o naszym 
życiu. Zrozumiemy, co zrobiliśmy 
dobrze, a co źle.

Kościół od samego początku mod
lił się za zmarłych. Świadectwa tej 
praktyki odnajdujemy już w staro
chrześcijańskich katakumbach i ma 
ona także dziś swe stałe miejsce 
w Kościele. Bez przekonania o życiu 
po śmierci cała ta praktyka straciła
by sens. Na podstawie tego przekazu 
wiary umocniło się przekonanie, że 
śmierć oznacza rozdział duszy i cia
ła. Ciało niszczeje, a dusza człowie
ka, który umiera w stanie łaski, prze
chodzi do wiekuistej wspólnoty 
z Bogiem.

Pismo Święte opisuje życie wie
czne, które jest stanem doskonałej 
szczęśliwości we wspólnocie z Bo
giem. Niebo to wiekuista wspólnota 
człowieka z Bogiem, którą Apoka
lipsa tak opisuje: „Dlatego zbawieni 
są przed tronem Boga i w Jego świą
tyni cześć Mu oddają we dnie i w 
nocy. A Zasiadający na tronie roz
ciągnie namiot nad nami. Nie będą 
już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i 
nie porazi ich słońce ani żaden upał, 
bo paść ich będzie Baranek, który 
jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich 
do źródła wód życia: i każdą łzę otrze 
Bóg z ich oczu” (Ap 7, 15-17). Prze
bywanie w obecności Boga da 
ludziom udział w szczęściu Boga, 
jest doskonałym dopełnieniem nasze
go obecnego trwania przez łaskę w 
Chrystusie i w Duchu Świętym. Jed
nak pamiętajmy, że nie potrafimy 
wyobrazić sobie i wyrazić w naszych 
pojęciach tego, czego „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani 
serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 
tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

W tekście pt. „Nauka o rzeczach 
ostatecznych” , przyjętym przez ko
misję starokatolicko-prawosławną, 
czytamy: „Chrześcijanin nie dlatego 
dąży do przyszłości, jakoby przepo
jony był niechęcią do tego świata, 
przeciwnie, swoją działalnością w 
świecie daje on świadectwo miłości 
Boga; ponadto jednak dąży on do te
go, by cieszyć się czymś jeszcze 
większym: ,ale i my sami, którzy już 
posiadamy pierwsze dary Ducha, i 
my również całą istotą swoją wzdycha
my, oczekując przybrania za synów — 
odkupienia naszego ciała’ (Rz 8, 
23). ,Nie żalimy się na to, co obec
ne, ale dążymy do tego, co większe’ 
(Jan Chryzostom, Hom. 14,6 do Rzym; 
MPG 60,531). Dla chrześcijan śmierć 
zatraca swą potworną maskę. Dla nich 
jest ona przejściem z przemijalności 
do nieprzemijalności. Dzień śmierci 
męczenników i świętych obchodzony 
jest w Kościele uroczyście jako dzień 
ich narodzin do innego życia” .

Płaczę do Ciebie słowami
Madonno patrząca z wysoka,
Jasna Pani w błękicie, 
do Ciebie modlę się dzisiaj, 
przyjmij skargę mej duszy, 
płaczącej w ukryciu, 
skargę serca złamanego bólem, 
co nie rozumie i zrozumieć nie może.
Tak być musiało.
Bóg tak chciał. J a  rozumiem, 
lecz serce nie rozumie 
Pomóż sercu zrozumieć, mój Boże.

Nie odda przecież Niebo Tego co zabrało, 
Za Kim tęsknię i płaczę,
I  Kogo zawsze będzie mi brakowało.

Rozmowa duszy
Wiatr poruszył suche liście.
Szept jakiś czy zmysłów szaleństwo? 
Wierzę, Panie,
Wierzę w Twoje nad śmiercią zwycięstwo. 
Panie, mów do mnie, mów do mnie,
Bo ciągle mi mało.
Jest życie wieczne.
Cała moja dusza się w Tobie zasłuchała.

Łzy

Choć łzy mącą spojrzenie, 
w oddali drogą mi postać widzę. 
Idzie ku mnie, 
zbliża się.
Wyciągam do niej rękę... 
Znikła?
Tylko brzoza się chwieje 
i nic już przez łzy nie widzę.

Białe chryzantemy
Białe chryzantemy uczuć 
Białe czystością niewinną 
Skrywające żal duszy 
Tulące białym chłodem serca 
Grzeją się w płomieniu świecy.

Ktoś zapalił czerwony znicz.



Z życia Kościoła

Święcenia w katedrze warszawskiej
W niedzielę, 6 sierpnia 2006 r., w uroczystość Przemienienia Pańskiego, 

w świątyni katedralnej Kościoła Polskokatolickiego pw. Świętego Ducha 
w Warszawie, miało miejsce wielkie wydarzenie. Jego Ekscelencja Biskup 
prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła udzielił:

ś w i ę c e ń  k a p ł a ń s k i c h  
dwóm diakonom Kamilowi Wo
łyńskiemu i mgr. Mariuszowi 
Łukaszewskiemu, 

oraz ś w i ę c e ń  d i a k o n a t u  
dwóm klerykom Wyższego Semi
narium Duchownego Kościoła 
Polskokatolickiego, studentom 
Chrześcijańskiej Akademii Teo
logicznej, braciom Arturowi i Ka
milowi Korpikom.

Uroczystość ta skupiła, oprócz 
rodziny i najbliższych przyjaciół, 
wielu wiernych z parafii kated
ralnej, jak również gości przyby
łych z parafii osób przyjmują
cych święcenia.

Po p roces jona lnym  prze jśc iu  
przez kośc ió ł, dos to jn i duchow n i 
wraz z m ającym i dostąpić święceń, 
udali się przed o łtarz g łów ny św ią
tyni. Nastąpiło powitanie i rozpoczę
ła  się p iękna i w znios ła  cerem onia, 
w czasie k tó re j jako  p ie rw si k le ry 
cy, a po nich diakoni dostąpili św ię
ceń z rąk Jego E ksce lenc ji B isku 
pa W ik to ra  W ysoczańskiego.

U roczyste j Mszy św. p rzew od 
n iczy ł Z w ie rzchn ik  K ośc io ła  Bp 
W ik to r W ysoczański. W asyście  
b ra li udz ia ł now o w yśw ięcen i 
kap łan i i k le rycy. M łodzi kapłan i 
bardzo przeżyw a li tę chw ilę , 
bow iem  po raz p ie rw szy w życ iu  
sp raw ow ali N ajśw iętszą O fiarę, 
i to  w  tak dos to jnym  p rzew od
n ic tw ie  Z w ie rzchn ika  Kościo - 
ła  oraz pod bacznym  ok iem  ks. 
inf. Ryszarda D ąbrow sk iego , ks. 
dziek. H enryka  D ąbrow skiego  
oraz ks. M ariana M adziara. W arto  
dodać, że d iakon i, s to jący  obok 
nowo wyświęconych kapłanów, rów
nież po raz p ie rw szy u czes tn i
czyli w  tak don ios łym  w ydarzen iu .

Po u roczys te j Mszy św. Jego 
Eksce lencja  Bp W ik to r W yso 
czański sk ie row a ł s łow o Boże 
i paste rsk ie  do zebranych  w św ią 
tyn i. U radow a ł sw oją  m ową 
w ie rnych  i nas, k tó rzy  w  tym  dn iu  
o trzym a liśm y  tak w ie lk i dar z Je 
go rąk. S łow a te w zm o cn iły  naszą

niu w szys tk ich  now o w yśw ię co 
nych, uda liśm y się na poczęstu 
nek do  sali para fia lne j, k tó ry  
p rzyg o to w a ł ks. Dziekan wraz

Klerycy i diakoni dostąpili 
święceń z rąk Zwierzchnika Kościoła 

Bpa Wiktora Wysoczańskiego

w iarę, d oda ły  s ił w  p racy  nad 
kształtowaniem  naszej osobow oś
ci, zw łaszcza, że jesteśm y studen 
tam i Ks. B iskupa i w ycho w yw a 
liśm y się w  w ierze  naszego Koś
c io ła  od u rodzen ia  (co szczegó l
n ie p o d k re ś lił D os to jny  M ówca).

Po u ro czys te j Mszy św. i s ło 
w ach podz iękow an ia  w yg ło szo 
nych przez ks. M ariusza w im ie-

Święcenia kapłańskie z rąk Zwierzchni
ka Kościoła otrzymują diakoni Kamil 
Wołyński i mgr Mariusz Łukaszewski

z Radą Parafialną. W szyscy dz ie li
liśmy się tam wrażeniami z przepięk
nej uroczystości. C hw ila  ta bowiem 
była  n iezw yk le  ważna — i to  nie 
ty lk o  d la  nas, lecz i d la  Koś
c io ła , co  zaakcen tow a ł w  sw oim  
przemówieniu Zwierzchnik Kościoła 
Bp W ik to r W ysoczański.

Szczęść, Boże
(diakon Kamil)

Zwierzchnik Kościoła udziela święceń diakonatu 
Arturowi i Kamilowi Korpikom



Podziękowanie za udzielenie święceń
(wygłoszone przez ks. mgr. Mariusza Łukaszewskiego — neoprezbitera)

D zisie jszy dzień zapisze się w życ iu  ks. Kamila, księży d iakonów  A rtu ra  i Kamila  
oraz moim, osobiście, jako  dzień wyjątkowy, w którym  to dn iu  Bóg z m iłością  
spo jrza ł na swoje s ługi, obdarow u jąc jednych  godnością  kapłańską, d rug ich  
godnością  d iakońską. D latego wszyscy razem i  każdy z nas z osobna, dz ię
ku jem y Dobrem u i M iłos ie rnem u Bogu w T ró jcy  Jedynem u za Jego wielką m i
łość do nas. Dziękujem y B ogu za pow o łan ie  do kapłaństwa i  za pom oc w jego  
realizacji.

Eminencjo,
Najprzewielebniejszy Księże
Biskupie Zwierzchniku,

Dziś dla nas w ie lk i dzień i chw ile, k tóre odc isnę ły  się w naszych sercach ju ż  na 
całe życie. Ks. B iskupie, Pasterzu naszego P o lskoka to lick iego Kościoła, dz ięku
jem y Ci z całego serca za przekazaną wiedzę teologiczną, jaką otrzym aliśm y  
w Chrześcijańskie j A kadem ii Teologicznej, gdzie p iastu jesz urząd Rektora, za oka
zaną łaskę i zaufanie, którego, przyrzekam y, że nie zaw iedziem y. Dziękujem y Ci 
dzis ia j z całego serca za form ację duchow ą i udzie len ie święceń kapłańskich  
i d iakońskich . Będziem y się s ta ra li korzystać z Twych pouczeń i  wskazówek, by  nie  
zaw ieść Ciebie, Księże B iskupie i Kościo ła P o lskoka to lick iego i  z całym  zaangażo
waniem służyć Bogu i K ośc io łow i oraz pow ie rzonym  naszemu duszpasterstwu  
wiernym  tam, gdzie Twoja wola nas skieruje . D ziękujem y C i za Twoje dobre serce  
i opiekę przez wszystkie lata naszych stud iów  w Wyższym Sem inarium  D uchownym  
naszego Kościoła i zdobytą wiedzę w Chrześcijańskie j A kadem ii Teolog icz
nej. Zapew niam y Cię o naszej w dzięczności i pam ięc i w m od litw ach  o Boże 
łask i i zdrowie, byś m óg ł owocnie, ja k  na jd łuże j kie row ać Kościołem  Polsko- 
kato lickim .

Drodzy Rodzice, Goście,
Bracia i Siostry parafii katedralnej,

Można śm ia ło  pow iedzieć, iż św ięcenia kapłańskie, k tóre dz is ia j p rzy ję liśm y są 
uw ieńczeniem  stud iów  teo log icznych oraz dają nam udzia ł w apostolstw ie na
szego Pana Jezusa Chrystusa. Św ięcenia nie  są jednak końcem, lecz początkiem  
kap łańskie j drogi. D latego stojąc dziś przed Wami — Drodzy Rodzice, Goście, 
Parafianie — pros im y Was o m odlitwę, abyśm y b y li św ię tym i kapłanami, k tó 
rzy żyją po to, aby g łos ić  Ewangelię oraz sum iennie i odpow iedzia ln ie  w ype ł
niać w naszym życ iu  pow ołan ie , k tó rym  nas Bóg obdarzył. To Pan nas w ybra ł 
i powołał, d latego odpow iedziaw szy Bogu „ ta k ”, chcem y żyć ty lko  dla 
Niego i  dla chw ały Jego Boskiego Majestatu, „u tw ierdza jąc b rac i w wierze".

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja Bp Wiktor Wysoczański 
w asyście nowo wyświęconych kapłanów i kleryków

Fragmenty nieopublikowanej pracy 
Bpa Wiktora Wysoczańskiego

Z historii PNKK
W ytyczony na obu pierwszych 

Synodach w Scranton (w 1904 
i 1906) program re lig ijno-spo łecz- 
ny został pog łębiony i rozw inięty 
na ko le jnych Synodach, które u tr
wal iły zarazem dem okratyczny cha
rakter PNKK.

Dążąc do sform ułow ania w ła
snego program u re lig ijno-spo łecz- 
nego, bp F. H odur w zakresie 
ustro ju kościelnego nawiązał do 
norm starego, n iepodzielonego 
Kościoła. Przejawiło się to  zwłasz
cza w przywróceniu starokoście l- 
nej zasady udziału w iernych w Sy
nodach, a także w zawarowaniu 
wpływu w iernych na życie ogó lno- 
kościelne poprzez przedstaw icie l
stwo w Radzie Kościoła. Na 
szczeblu parafialnym  wprowadzo
no zasady dem okracji bezpośred
niej i szerokiej autonom ii w spra
wach majątkowych.

Inaczej natom iast ma się rzecz 
z n iektórym i opiniam i teo log i
cznym i i naśw ietleniam i bpa F. Ho- 
dura, odnoszącym i się g łównie do 
sakram entów św., nauki o grzechu 
pierworodnym i eschatologii. W tym 
przedm ocie jego poglądy nieraz 
odbiegały od tradycyjne j teo logii 
ka to lickie j. Genezy tych rozbie
żności szukać należy, jak się 
wydaje, w oddzia ływaniu na po
glądy bpa F. Hodura mesjanisty- 
cznej filozo fii polskiej, wyznacza
jącej narodowi polskiemu sotery- 
czną misję „mesjasza narodów ” , 
zwłaszcza że bp F. Hodur dzia ła ł na 
obczyźnie, w bardzo złożonych, 
niekorzystnych dla im igrantów  pol
skich, warunkach spo łeczno-poli
tycznych i ekonom icznych, a znał 
też dobrze ciężki los i c ierpienia 
narodu polskiego w Starym Kraju. 
C hcia ł zatem bp F. Hodur poprzez 
odnowę re lig ijną  służyć Polsce, 
walczyć o należne prawa narodu 
polskiego do życia, o wolność po li
tyczną i n iepodległość narodową. 
PNKK m iał w ięc być także wyra
zem protestu przeciwko tym  nie
sprawiedliwym  stosunkom . Z d ru
gie j s trony zaś w poglądach 
bpa F. Hodura stw ierdzić można 
w iele cech i wątków  przypom ina
jących pisma XIX i XX-wiecznych 
m odernistów  francuskich, angie l
skich i niem ieckich.

Bp F. H odur so lidaryzow ał się 
z tym i, którzy dawali podówczas 
wyraz nowym tendencjom  w Koś
ciele. W ysuwał program śm iałych 
reform  koście lnych, głosząc zara
zem względność prawdy dogma-

cd. na str. 6



Z Pism Bpa Franciszka Hodura — Organizatora PNKK

Życie człowieka na ziemi
„Syn Człowieczy przyszedł po to na ziemię, i po to założył Kościół aby 

pomoc człowiekowi w walce o wyższe, doskonalsze życie, w poszukiwaniu 
Prawdy i odniesieniu ostatecznego zwycięstwa, czyli w osiągnięciu wie
cznego zbawienia.

Ku temu celowi mają służyć:
1. Jego nauka o Boskim  p ier

w iastku w człowieku. — Jako 
dziecko Boże, ma człow iek ogro 
mne, przepiękne, choć trudne 
zadanie, na świecie. Ma zrealizo
wać na ziemi, w duchow o-m ate- 
ria lnym bytowaniu, Boże plany, 
Boże zamiary, Boże ideały dobroci, 
łaskawości, piękna, spraw iedli
wości, wytrwałej a twórczej pracy, 
a wszystko w tym celu, by mogło 
zaistnieć na ziemi w w idzialnej 
form ie Społeczeństwo Boże.

2. ...Aby człow iek nie ustał w tej 
pracy, ma mu Kośció ł pomagać 
tym i środkam i i sposobami, które 
ustanow ił Chrystus, a z łożył jako 
depozyt w Arce Nowego Przym ie
rza. Środkami tym i są: Ewangelia, 
m odlitwa i ciągłe, w idoczne obco
wanie człow ieka z Bogiem przez 
tajemnicze symbole, zwane sak
ramentami, czyli św iętym i czyn
nościami, udoskonalającymi i uświę
cającymi człowieka.

3. Życie i śm ierć Syna Człow ie
czego. — Słusznie mówi łacińskie 
przysłowie, że verba volant, scrip ta  
m anet — słowa ulatują, giną, a p i
smo pozostaje, ale jeszcze słuszniej 
to drugie: verba movent, exempla 
trahunt — słowa poruszają, a przy
kłady pociągają. Syn Człow ieczy 
życiem i śm iercią nauczał ludzi, jak 
pełnić wolę Bożą, jak służyć Spra
wie Jego Świętej. Ż y ł na ziemi 
w pierwszym przełom ie wieków, 
ale nie cofną ł się n igdy przed speł
nianiem swego mesjańskiego obo
wiązku. O jciec Niebieski z łoży ł na 
Niego ubóstwo, życie m iędzy 
wyrzutkam i ludzkiego społeczeń
stwa, postaw ił na Jego drodze 
zażartych wrogów, obrońców  kłam
stwa, obłudy, wyzysku i wszelkiej 
n iegodziwości, wreszcie w łożył na 
Jego barki krwawy krzyż, znamię 
hańby i poniżenia, znak grzechu
i zbrodni, a On to wszystko przyjął 
z pokorą, poddaniem się, niósł, 
uginał się, cierpiał i skonał po to, 
aby nas nauczyć, jak mamy żyć, 
pełnić wolę Bożą i idąc śladami 
Syna Człowieka na tym świecie, 
spotkać się z Nim w lepszym i udo
skonalonym w wiekuistym życiu.

Lecz śm ierć Syna Człowieczego 
nie ty lko  wzbudziła w człow ieku 
nowe siły przykładem Boskiego 
wzoru. Ona stworzyła, a w łaściw ie

objaw iła  nową fazę stosunku Boga 
do człowieka, otworzyła, mówiąc 
po ludzku, Boskie serce po to, aby 
się już n igdy nie zamknęło, aby 
z o tw artego serca, z Bożej jaźni, 
p łynęły w stronę człow ieka święte 
s trum ien ie  łaski: przebaczenia, do
broci, m iłosierdzia, chęci pośw ię
cenia się, poczucie spraw iedli-

Ukrzyżowanie (obraz El Greco z ok. 1600 r.)

wości, obrzydzenie grzechu-zbrod- 
ni, pragnienie heroicznych czynów 
i wieczna, niczym niezaspokojona 
tęsknota połączenia się z ostate
cznym celem — Prawdą i Dobrem — 
Bogiem.

Z życiem więc i śm iercią Syna 
Człow ieczego rozpoczęła się na 
ziem i nowa era, nowy okres, okres 
odczuwania i poznawania Boga nie 
ty lko  jako Stwórcy, Budowniczego 
Wszechświata, Prawodawcy i Ojca, 
ale jako — Zbawiciela, W spółpra
cownika człow ieka w jego pow ol
nym rozwoju, w doskonaleniu się 
i realizowaniu planów Bożych wzglę
dem m ateria lnego i duchowego 
świata. W tedy z iśc iły  się prośby 
M odlitwy: Święć się Im ię Twoje, 
Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź 
wola Twoja.

Na świecie będą szaleć tym cza
sem duchowe i fizyczne burze; 
rozpętają się ludzkie namiętności,

zbudzi się w człow ieku zwierzę 
w całej ohydzie. Piersi jego, mózg 
i serce opanują dzikie i niskie 
ins tyn k ty . Z ap ragn ie  b ra tn ie j 
krw i, władzy, złota i zm ysłowych 
rozkoszy. Porwie go zawrotny wir, 
opęta w strętny i w rogi szał, trze
wia i nerwy rozpali konwulsyjne 
drganie. Straci poczucie Bożego 
stworzenia, wstąpi na drogę przed
potopowej bestii, węszącej krew 
i śmierć.

Zwiążą się przysięgą królow ie 
przeciw  królom, naród przeciwko 
narodowi powstanie.

Mocniejsi spróbują zniszczyć 
słabszych, bogatsi okraść bied
niejszych...

Potworzą się spółki ukoronowa
nych rabusiów  i złodziei, handlarzy 
ludzkim  sumieniem i rozpoczną się 
krwawe w idow iska zwane w o j
nami. N iektóre będą trw a ły jeden 
dzień, n iektóre miesiąc, rok, a inne 
po dziesięć lat i w ięcej. Zginą od 
wojen całe pokolenia i narody, 
zamienią się w ugory i pustynie 
kw itnące ogrody, pola, wsie, m ia
sta, kraje.

Pożarne łuny  zasłonią słońce 
i Boga.

Rozpocznie się wiek ludzkiego 
przełomu, okres w ielkich prze
mian, godzina zbrodni, sądu, a po
tem zakw itn ie  nowe życie. Ludz
kim i nerwami wstrząśnie huk broni 
największej i najkrwawszej wojny, 
zwanej wojną światową, jako że 
w iększość narodów zamieszku
jących g lob ziemski zostanie 
w ciągnięta w szalony i n iszczy
cielski w ir (...).

Nastanie przełom nowych w ie
ków. Człow iek rozpocznie li
czyć nowy okres życia, drugie 
w ielkie rozbudzenie. Pierwszym 
było przyjście Syna Człow ie
czego.

Zbudzoną przez wojnę moc pos
politego ludu uchwycą w Europie 
i Azji w swoje ręce zdecydowani na 
wszystko wodzowie, i rozpoczną... 
w ie lk i eksperyment, g łęboko prze
myślane, a bezwzględnie przepro
wadzone doświadczenie uszczęś
liw iania człowieka.

Człow iek zrobi porządek sam na 
świecie, w łasnym i rękami, urządzi 
ziem ię i swoje wnętrze sam. Aby 
dokonać tego kolosalnego dzieła 
nie będzie się oglądał na nikogo 
i na nic. Nie będzie się k iero 
wał żadnymi względam i na prze
szłość, osoby, uczucia i dośw iad
czenia innych pokoleń. Przeorze 
Ziem ię na nowo, pobuduje nowe 
warsztaty, nastanie nowy sy
stem ” .

(Fragm enty Apoka lipsy XX wieku, 
napisanej w r. 1930)



15 czerwca 2006 r. J.E. bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wyso- 
czański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, 
Ordynariusz Diecezji Warszawskiej przybył do parafii 
pw. Bożego Ciała w Bolesławiu k. Olkusza, by dokonać 
arcypasterskiej wizytacji i udzielić młodzieży (65 osobom) 
Sakramentu Bierzmowania.

W izytacja Pasterska odbyła się w uroczystość Bo
żego Ciała. W tym  dniu o godz. 12.00 duchow ieństwo pro- 
cesjonalnie przy dźwiękach orkiestry udało się do pa
rafia lnego kościoła. Arcypasterza w progach św iątyni 
pow ita ła Rada Parafialna tradycy jn ie  chlebem i solą, 
pięknym i słowami wyrażającym i radość oraz bukietam i 
kw iatów. W św iątyni pow ita ł wszystkich proboszcz parafii 
ks. inf. Kazim ierz Fonfara, prosząc Dostojnego Gościa
o przewodniczenie Mszy Świętej i o udzielenie m łodzieży 
Sakramentu Bierzmowania. Z Jego Ekscelencją Księdzem 
Biskupem Mszę Świętą w spółkoncelebrow ali księża Infu-

Rada Parafialna powitała Zwierzchnika Kościoła tradycyjnie chlebem i solą ła c i:R y s z a rd  Dąbrowski Kanclerz Kur ii b iskupie j,
Czesław Siepetowski z Krakowa i Kazim ierz Fonfara —

Z życia Kościoła proboszcz bbbolesławskiej parafii.

Uroczystość Bożego Ciała w parafii Bolesław k. Olkusza
W czasie uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Biskup udzie

lił m łodzieży Sakramentu Bierzmowania. Po zakończe
niu Mszy Świętej odbyła  się tradycyjna  procesja do czte
rech ołtarzy, którą prowadził ksiądz Biskup, niosąc 
pod baldachimem w m onstrancji Eucharystycznego C hry
stusa Pana. Do pieśni re lig ijnych  w drodze prze
chodzenia do poszczególnych o łtarzy — akom paniowa
ła m iejscowa orkiestra górnicza, przybrana w uroczy
ste stroje i barwne pióropusze przy górniczych czap
kach.

Przy poszczególnych ołtarzach wyznaczeni kapłani 
odśpiewali Ewangelie zawierające treści dotyczące 
Eucharystii. Ksiądz Biskup, po odm ów ieniu przepisanych 
na tę uroczystość m od litw  i oddaniu czci przez zgrom a
dzonych Chrystusow i utajonemu pod postacią chleba, 
udzielał błogosław ieństwa Najświętszym Sakramentem 
umieszczonym w złocistej m onstrancji.

Po zakończeniu procesji Bożego Ciała słowo pasterskie 
do zgrom adzonych w św iątyn i, a szczególnie do tych, któ 
rym udziela ł Bierzmowania, skierow ał Zw ierzchnik Koś
cioła. Podziękował Księdzu Proboszczowi za tak wspa
niałe przygotow anie uroczystości i w iernym  za tak liczne 
przybycie, dziewczynkom, które ubrane w piękne suknie 
od Pierwszej Kom unii, uczestnicząc w procesji usypywa
ły  dywan z kw iatów  dla niesionego w procesji Pana Je
zusa w Najświętszym Sakramencie, a także górniczej 
orkiestrze, której granie ubogaciło  dzisiejszą uroczy
stość.

Po słow ie pasterskim  wyrazy wdzięczności i podzięko
wania Arcypasterzow i w yraził ks. inf. Kazimierz Fonfara 
proboszcz parafii, przedstaw icie le Rady Parafialnej i m ło
dzież, która otrzym ała z rąk Ks. B iskupa Sakrament 
Bierzmowania.

Uroczystość Bożego Ciała w bolesławskiej parafii 
zakończyło odśpiewanie hymnu Te Deum laudamus..., 
(Ciebie, Boga, wychwalamy).

(Uczestnik — parafianin)

W czasie Mszy św. Bp Wiktor Wysoczański 
udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania 

Po zakończeniu Mszy św. odbyła się tradycyjna procesja 
do czterech ołtarzy, którą prowadził Zwierzchnik Kościoła



Międzynarodowy Kongres Starokatolicko-Anglikański

„Nadzieja żyje w nas”
„Pana zaś, Chrystusa, uświęćcie w waszych sercach, gotowi zawsze do obrony wobec każdego, kto od was żąda 

słowa o tej nadziei, która jest w was (1 P 3, 15).

Procesjonalne wejście do świątyni 
(z lewej: Zwierzchnik Kościoła Młodzież nadzieją Kościoła

Polskokatolickiego w RP Bp Wiktor Wysoczański

W dniach od 7 do 11 sierpnia 2006 r. 
w niemieckim Freiburgu odbywał się 
29 Międzynarodowy Kongres Starokato
licko-Anglikański. Myślą przewodnią 
obrad Kongresu były słowa: „Nadzieja

żyje w nas. Starokatolicy i Anglikanie  
w Europie".

Gospodarzem tegorocznego spotka
nia Starokatolików i Anglikan był Kościół 
Starokatolicki Niemiec. W tym ważnym

starokatolickim wydarzeniu wzięło udział 
około 400 osób z 21 państw. Kościół Pol- 
skokatolicki reprezentował Zwierzchnik

cd. na str. 10
Mszy św. przewodniczyli Arcybp Utrechtu Joris Vercammen i Arcybp Canterbury Rowan Williams



Starokatolicyzm

Bp Urs Kury - o ekumenizmie
Trzy postacie ekumenii. „Ruch ekume

niczny naszych czasów jest przede 
wszystkim ruchem pobożności, który — 
obejmując najbardziej żywotnych człon
ków Kościoła — przekroczył ich granice 
oraz stworzył wśród podzielonych Koś
ciołów nową atmosferę wzajemnego 
poszanowania i zrozumienia, wspólnych 
badań i poszukiwań, a nawet braterską 
łączność i gotowość niesienia pomocy, 
chociaż nie brakuje głosów, które nie 
uznają tego ruchu albo chcą w nim nawet 
widzieć odejście od Chrystusa. Biorąc 
całość pod uwagę, ruch ekumeniczny 
posiada, jako ruch pobożności, najroz
maitsze korzenie, reprezentuje najroz
maitsze wyobrażenia celu, który ma być 
osiągnięty i objawia się w najróżnorod
niejszy sposób.

(...) Od tego „ekumenizmu” jako ruchu 
pobożności należy odróżnić ekumenizm 
kościelny, który nie jest tylko ruchem, 
lecz zobowiązaniem nałożonym na po
szczególne Kościoły, a które nie w każ
dym czasie było wypełniane z jednakową 
wyrazistością. Zobowiązanie to zostało 
odkryte na nowo i dostrzeżone w swojej 
całej doniosłości dla współczesnego świa
ta dopiero przed kilkudziesięciu laty, ok. 
1910 r., gdy w różnych Kościołach, a

przede wszystkim na terenie misji wśród 
pogan, nastąpił właściwy przełom w 
ekumenizmie kościelnym (...).

Jak wiadomo, przez słowo „ekumeni
czny” rozumiemy — zgodnie z jego pier
wotnym znaczeniem — „obejmujący całą 
zamieszkałą ziemię” . Ekumeniczny jest 
więc Kościół, który obejmuje chrześcijan 
całego świata, a mianowicie nie tylko w 
teraźniejszości, lecz również w prze
szłości. Tym samym pojęcie ekumeni- 
czności obejmuje to, co określamy w 
naszej nauce o Kościele jako jego kato- 
lickość i apostolskość, a co z kolei 
jest następstwem jego jedności i świę
tości. (...) Ekumeniczny zatem jest ten 
Kościół, który przedstawia się w swojej 
przestrzennej i czasowej ekspansji jako 
Jeden, święty Kościół Jezusa Chrystusa. 
Tak rozumiana ekumeniczność Kościoła 
jest jednak różnie interpretowana przez 
obecnie rozdzielone Kościoły, a wynika
jące z niej zobowiązania w różny sposób 
odnoszone są do natury własnego Koś
cioła. Stosownie do tego, ekumenizm 
przyjmuje różne postacie. Obecnie trzy z 
nich są zasadnicze.

Według najstarszego określenia, o któ
rym świadczy jeszcze dzisiaj ty tu ł głowy 
Kościoła Prawosławnego, patriarchy „eku
menicznego” Konstantynopola, Kościo
łem ekumenicznym jest ten Kościół, w 
którym całość przestrzenna i czasowa

była faktyczną rzeczywistością history
czną, i takim był niepodzielony „Kościół 
pierwszego tysiąclecia”. Posiada on dzi
siaj swoją kontynuację i reprezentację w 
Kościołach prawosławnych, w anglikań
skiej i starokatolickiej wspólnocie koś
cielnej. Kościoły te — ogólnie biorąc — 
nie uważają się bezpośrednio za Kośc ioły 
ekumeniczne, lecz za ich prawdziwą kon
tynuację i reprezentację we współczes
ności. Aby spełnić swój obowiązek eku
meniczny, kładą one główny nacisk na 
związek czasowy historii zbawienia, 
łączący je ze starym Kościołem. Tę 
postać ekumenizmu nazywamy staro- 
kościelną. Od niej należy odróżnić ruch 
ekumeniczny Kościołów, który posiada 
swój centralny organ w postaci Ekumeni
cznej Rady Kościołów. Światowa Rada 
Kościołów), a swój sekretariat — w Ge
newie. Ruch ten nazywamy ekumeniz
mem genewskim. Obejmuje on zasadni
czo wszystkie Kościoły nierzymsko- 
katolickie (...). Upragniona przez 
ten ruch ekumenia jest raczej celem, 
który przez ekumeniczną aktywność mo
że być osiągnięty obecnie lub w przy
szłości”.

(Urs Kury: K ośc ió ł  S tarokato
licki. Historia, Nauka, Dążenia,
ChAT, Warszawa 1996, str. 378-380).

„Nadzieja żyje w nas55

cd. ze str. 9

Kościoła bp prof. zw. dr hab. Wiktor 
Wysoczański, ks. dr Jerzy Bajorek, 
ks. mgr Krzysztof Pikulski, ks. mgr 
Andrzej Gontarek.

Wychodząc od przytoczonych słów 
św. Piotra z jego Pierwszego Listu, 
można postawić wiele pytań:

Jaka jest ta nasza Nadzieja?
Jaką nadzieję i wizję mają Kościoły 

Starokatolickie i Anglikański?
Co właściwie czujemy?
Do kogo mamy mówić i komu odpo

wiadać?
Czy odpowiadać nam, samym? Na

szym współwyznawcom? Naszym dzie
ciom i młodzieży?

Tych pytań jest wiele, a odpowiedzi 
czasami nie satysfakcjonują odbiorcy. 
Trzeba jednak ciągle pamiętać o naszej 
odpowiedzialności przed Bogiem Ojcem 
za troskę o Jego Słowo.

To „twarda” mowa, ale jedynie przy 
pełnej akceptacji i otwartości na Boże 
Słowo będziemy potrafili rozstrzygnąć 
wiele dylematów, które stają przed 
chrześcijaństwem na początku trzeciego 
tysiąclecia.

Próbę znalezienia odpowiedzi na 
postawione wcześniej pytania podjęli 
m.in. Ks. Dr Matthias Ring, Arcybiskup 
Utrechtu Joris Vercammen czy Arcybi
skup Canterbury Rowan Williams. Mó-

10 rodzina

wiąc o wartościach, które są dzi
siaj ważne dla naszego pokole
nia, zwracali uwagę na sferę du
chową. To ona wyróżnia nas spo
śród całego stworzenia Bożego. 
Indywidualna religijność, bycie 
chrześcijaninem, nasza „kościel- 
ność” , wyniki naszego rozwija
nia się, czy wreszcie nasza mo
ralność to wszystko decyduje 
o naszym miejscu w dziele Bo
żym tu, na ziemi. Jest tu bo
wiem wiele do zrobienia również 
dla nas. Także do nas Pan w inni
cy mówi: „pójdźcie” .

Czy żyje w nas nadzieja? Odpowie
dzią na to pytanie była aktywność mło
dzieży w czasie obrad Kongresu i to da
je siłę oraz tchnie nadzieją na kolej
ne lata.

Ważnym elementem Kongresu, 
obok części plenarnych, była 
wspólna modlitwa. Trochę żal, 
że nie mieliśmy „swojego dnia” , 
za który bylibyśmy odpowiedzial
ni (może następnym razem — 
w 2010 r. w Zurichu?).

Głównym nabożeństwem była 
uroczysta Msza św., której prze
wodniczyli Arcybiskup Utrech
tu i Arcybiskup Canterbury, a współ- 
celebrowali wszyscy Biskupi.

ks. Andrzej Gontarek
Duchowieństwo przed głównym ołtarzem pięknej świątyni we Freiburgu



W nawiązaniu do naszej okładki

W Konstancinie

W kaplicy św. Apostołów Piotra i Pawła zgromadzeni z uwagą słuchają ks. Antoniego Kopki, 
który przekazuje pozdrowienia od bratniego Kościoła w Ameryce

A wszystkich serdecznie powitał 
Bp Wiktor Wysoczański(na fot. w otoczeniu Wspólnie

ks. dr. Czesława Kuliczkowskiego i ks. Antoniego Kopki) dzielono się wrażeniami...

Wycieczka z PNKK
Międzynarodow e Centrum  Konferencyjno-Studyjne  

w Konstancinie. Tu rozpoczął się w 1998 r. oficjalny dialog eku
meniczny między Kościołem Polskokatolickim a Kościołem 
Rzymskokatolickim. Wcześniej podobny dialog został podjęty 
w USA i Kanadzie pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim  
a Polskim Narodowym Kościołem Katolickim.

O  pobycie miłych gości w Międzynarodowym Centrum 
Konferencyjno-Studyjnym im. Bpa E. Herzoga w Konstanci
nie k. Warszawy informowaliśmy naszych Czytelników już w 
poprzednim numerze „Rodziny” .

Dzisiaj przypomnimy jeszcze niektóre spotkania, odwie
dziny Gości zza oceanu w parafii strzyżowickiej oraz wspa
niałą atmosferę towarzyszącą tym spotkaniom i rozmowom, co 
niewątpliwie przekażą zamieszczone fotografie.

Powróćmy zatem, chociaż przez chwilę, do Konstancina...



Wycieczka z PNKK w Strzyżowicach

Historyczne odwiedziny w Strzyżowicach
Dnia 3 sierpnia 2006 r. w parafii w Strzyżowicach 

miało miejsce radosne wydarzenie. Dzięki zaan
gażowaniu ks. dr. Czesława Kuliczkowskiego, 
który był u nas we wrześniu 2005 r., na trasie „spój- 
niaczej” wycieczki po Polsce znalazły się właśnie 
Strzyżowice.

Odwiedziny te nazwałem historyczne, ponieważ 
były zapowiedziane przez Ks. Biskupa Leona Gro
chowskiego, podczas jego wizyty 5 grudnia 1964 r.!
Trzeba było — nie wnikając w przyczyny — czekać 
aż tyle lat, aby do takiego spotkania mogło dojść.
Są to odwiedziny historyczne także dlatego, 
ponieważ otwierają nową kartę współpracy strzy- 
żowickiej parafii z Polskim Narodowym Katolic
kim Kościołem w USA.

Świątynia w Strzyżowicach

Do kościoła w Strzyżowicach podjechał autokar z naszymi Gośćmi zza Oceanu

jąc o w izycie Bpa Leona G rochow 
skiego, o naszym wspólnym  św ia
dectw ie w iary w Boga dawanym 
w każdym miejscu świata, o łącz
ności z PNKK, której dowodem  jest 
umieszczona również w naszym 
kościele amerykańska tab lica  ku 
czci Bpa Franciszka Hodura, taka 
sama jak w każdej amerykańskiej 
parafii. Ks. Eugeniusz w yraził 
w ie lką radość ze spotkania i mó
w ił o zacieśnianiu w spółpracy z pa
rafiami w USA.

Z kolei w swoim słow ie ks. dr 
Czesław Kuliczkowski przypom i
nał swoją w izytę w Strzyżowicach 
i wprow adził wycieczkow iczów  
w atmosferę, której sam dośw iad
czył, oraz w yraził zadowolen ie  z po
stępu prac rem ontowych od tamtej 
w izyty. Dowodem uznania było

W godzinach popołudn iow ych 
do kościo ła w Strzyżowicach pod
jecha ł autokar z naszymi gośćmi, 
z ks. dr. Czesławem Kuliczkow- 
skim, ks. Antonim  Kopką, pre
zesem Polsko-Narodowej „S pó j
n i” Panem Edmundem Kotulą — 
na czele oraz czterdziestooso
bową grupą polonusów.

Po tradycyjnym  pow itaniu Chle
bem i solą przez ks. proboszcza inf. 
Eugeniusza Stelmacha i Radę 
Parafialną uda liśm y s ię  do kościoła 
na nabożeństwo słowa, którego 
treść każdy m iał w ydrukow aną, 
i które odpraw ione było w języku 
polskim  i angielskim .

Podczas tego modlitewnego spot
kania, oprócz litu rg ii słowa i w spó l
nego śpiewu parafian i gości, głos 
zabrał ks. Proboszcz przypom ina-

Serdeczne powitanie tradycyjnie, 
po polsku, Chlebem i solą



przekazanie dla naszej parafii 
przez ks. dr. Czesława Kuliczkow- 
skiego „cegiełki” , która pozwo
li dokończyć zewnętrzny remont 
kościoła (termoizolację) rozpo
częty wiosną 2005 roku. (Podzię
kowanie ks. Proboszcza zamieszcza
my obok).

Głos zabrał także przedstaw i
ciel W ycieczkowiczów. Dzięko
wał on za m ożliwość odwiedze
nia strzyżow ickie j parafii oraz 
wyraził radość, „że w idać w niej 
pracę” .

W imieniu dyrekcji Szpitala w Bę
dzinie za pom oc dla szpitala 
podziękowała Siostra Przełożona 
pani Grażyna Szlęzak — para
fianka z naszej parafii w Krzy- 
kawie.

Ta część spotkania została za
kończona błogosław ieństwem  i 
wspólną pieśnią. Wszystko to było 
rejestrowane przez Telewizję Ka
tow ice i razem z wywiadam i zapre
zentowane w kilkum inutow ym  re
portażu.

Następnie nasi Goście udali się 
do sali parafialnej, gdzie zostali 
poczęstowani przez parafian po l
skim i wypiekam i, owocam i, kawą, 
herbatą i napojam i. Tam, w równie 
radosnej i przyjacie lskie j atm osfe
rze, trw ało  spotkanie z parafia
nami, którzy również zostali obda
rowani drobnym i upom inkam i. M i
mo bariery językowej wszyscy się 
doskonale rozum ieli i dogadywali, 
notabene dzięki pom ocy m łodzie
ży ze Strzyżowie.

Czas mijał, a następnym punk
tem program u wycieczki były Żar- 
k i-M oczydło  — miejsce narodzin 
Ks. Bpa Franciszka Hodura. N iko
mu jednak nie spieszyło się w y
jeżdżać ze Strzyżowie. Jestem 
przekonany, że tak, jak nam było 
m iło spotkać się z gośćm i z USA, 
tak również i oni bardzo dobrze się 
u nas czuli, o czym m ów ili i co było 
w idać na ich twarzach i po wpisach 
do parafialnej księgi pamiątkowej.

Po spotkaniu w sali parafialnej
i przy pożegnaniu wszyscy wyrazili 
nadzieję, że Bóg pozwoli nam 
spotkać się jeszcze. Wierzymy, 
że tego następnego spotkania 
nie będziemy musieli nazywać 
h is to rycznym , ale cyk licznym  
lub kolejnym . Bogu niech będą 
dzięki.

Ks. Adam Stelmach

PARAFIA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO  
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

ul. 1-go M aja 64 PL  42-575 STR ZY Ż O W IC E tel. (032) 267-22-60
 stelmach@ onet.pl  www.polskokatolicki.strzyzowice.pl

Strzyżowice, 09.V III .2006 r.

J .E . Ks. Bp Rev. Robert M. Nemkovich 
O FFIC E O F TH E P R IM E  BISHOP 
Polish National Catholie Church

“Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie 
za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem 
wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec Was"

(1 Tes 5, 16-19)

Wielce Czcigododni Przyjaciele Uczestnicy Wycieczki z USA 
S IO S T R Y ! BRACIA W C H R Y STU SIE !!!

Rada Parafii Kościoła Polskokatolickiego w Strzyżowicach wraz z Księdzem Proboszczem 
dnia 06.VII I .2006r. na spotkaniu roboczym i przekazaniu W A SZ EJ O FIA RY  (C E G IE Ł K I) 
w całości wykonawcy remontu naszego Kościoła Parafialnego postanowiła jednogłośnie upamiętnić 
Waszą obecność u nas w dniu O3.VIII.2006r. przygotowaniem specjalnej „C E G IE Ł K I”, która 
zostanie w sposób uroczysty wmurowana w widocznym miejscu naszej Świątyni w Strzyżewicach.

Proszę Przewielebnego Księdza Doktora Czesława K U LICZK O W SK IEG O , Księdza 
Antoniego K O PK E  i Czcigodnego Pana Prezesa Edmunda K O TU LĘ  przekazać od całej Parafii 
w Strzyżowicach i mojej Rodziny oraz Księdza Adama i Jego Rodziny dla Wszystkich Uczestników 
wycieczki -  STO K RO TN E B Ó G ZAPŁAĆ, za wspólną modlitwę, ofiarę, radość Wszystkich Serc, 
szczere rozmowy dzięki, którym Parafianie zostali ubogaceni i wzmocnieni duchowo.

Ten historyczny dzień w naszej Parafii zostanie na zawsze.
Łączymy się w dziękczynnej modlitwie -  jestem przekonany, że domy i serca nasze są 

szeroko otwarte dla W as, Wielce Czcigodni Przyjaciele. Niech Bóg Wam wynagrodzi za Wasz trud 
i dobroć serc — S Z C Z Ę Ś Ć  B O Ż E !

Proszę przyjąć wyrazy mojego szacunku ja k  również serdeczne pozdrowienia 
w Jezusie Chrystusie.

Przed głównym ołtarzem strzyżowickiej świątyni

http://www.polskokatolicki.strzvzowice.pl


Z życia naszych parafii

Święto patronalne w Lublinie
15 sierpnia, w dzień Matki Bożej Wniebowziętej, lubelska parafia Kościoła 

Polskokatolickiego za przyczyną Matki Bożej składała w darze dziękczynną 
modlitwę za kolejny rok istnienia. Wielu parafian i sympatyków naszego Koś
cioła zgromadziła uroczysta Msza św.

Dzień święta patronalnego to wspaniała okazja do spojrzenia w przeszłość, 
do pewnych podsumowań, ale również do wyznaczenia sobie nowych celów. 
Mamy za co dziękować Bogu Ojcu i Matce Najświętszej — od 69 lat parafia 
Matki Bożej Wniebowziętej Kościoła Polskokatolickiego istnieje w Lublinie — 
rozpoczynamy jubileuszowy 70-ty rok.

W dorocznym święcie parafialnym 
tym razem brała udział grupa para
fian z Żółkiewki. To bardzo ważne, 
aby wspólnie się spotykać, aby mieć 
tę świadomość, że nie jesteśmy sami, 
że są też inne nasze parafie, że potra
fimy wspólnie świętować uczestni
cząc nawzajem w ważnych kościel
nych wydarzeniach.

Serdeczne podziękowania składam 
na ręce przybyłych kapłanów — ks. 
dziek. dr. Mieczysławowi Piątkowi 
(Majdan Nepryski) za piękną i głęboką 
w swej treści homilię o roli Matki Bo
żej w naszym życiu, gdy człowiek co
raz bardziej ulega pragnieniu posia
dania za wszelką cenę; ks. dziek.

Ryszardowi Walczyńskiemu (Chełm); 
ks. dr. Jerzemu Bajorkowi (Kosa- 
rzew); ks. Henrykowi Mielcarzowi 
(Grudki); ks. Krzysztofowi Grosza
kowi (Żółkiewka) oraz ks. Mirosła
wowi Wiszniewskiemu z Kościoła 
Prawosłasnego, który reprezentował 
Arcybiskupa Abla.

Słowa pozdrowień przekazali: Zwierz
chnik Kościoła Bp Prof. zw. dr hab. 
W iktor Wysoczański, ks. inf. Stanis
ław Bosy (Szczecin), ks. inf. dr Kazi
mierz Bonczar (Długi Kąt) oraz ks. 
Kazimierz Stachniak (Lipa Lubel
ska), który m.in. w takich słowach 
odn iósł się do tego święta:  Pokora
jest wyjaśnieniem tajemnicy Maryi i

Jej wyboru. Ona stała się „pełna 
łaski”, ponieważ nie było w Niej nic 
własnego. Jeśli więc chcemy, by Bóg 
w nas działał „wielkie rzeczy", i do
prowadził nas do tej chwały, którą 
otrzymała Maryja, konieczne jest, 
abyśmy i my ofiarowali Bogu te dwa 
dary: Wiarę i Pokorę”.

Dzień święta parafialnego jest 
ważnym wydarzeniem jeszcze z jed
nego powodu — od 1986 r. tego dnia 
Kapituła Wyróżnienia „Serce dla 
serc” , istniejąca przy parafii, wręcza 
okolicznościowe medale. Rodzina 
W yróżnionych liczy już 318 osób i 
organizacji z 23 krajów.

W dziedzinie ratowania życia medal 
odebrała 17-letnia Karolina Jasińska, 
która powiedziała: „Cieszę się, że 
ludzie pamiętają o tym, co się stało. 
Dla mnie ta uroczystość była okazją, 
żeby podziękować wszystkim, którzy 
pomagali mojej rodzinie po pożarze” .

Oto laureaci XXI edycji Wyróżnie
nia „Serce dla serc” wraz z moty
wacjami:

Wyróżnieni medalem „SERCE DLA SERC” w 2006 roku
W  dziedzinie ekum enizm u
Prof. dr hab. Roman Andrzej Tokarczyk — Lublin
Jako prawnik napisał wiele książek dotyczących zagadnień prawnych w 
Polsce i na świecie. Jako filozof pisze książki o bliskich Mu miejscowoś
ciach. Jest wyznania rzymskokatolickiego, ale Jego książka o rodzin
nych Gródkach — wsi roztoczańskiej, w sposób bardzo rzetelny i ciepły 
przedstawia historię i życie parafii polskokatolickiej i jej mieszkańców.

Dr Ewa Kurek — Lublin
Całe swoje dorosłe życie poświęciła przedstawianiu prawdy o wspól
nym życiu obok siebie Polaków i Żydów. Jej książki i filmy w sposób 
dociekliwy opisują, jak oba narody i religie są ze sobą nierozerwalnie 
związane i nawzajem się uzupełniają.

W  dziedzinie ratow ania życia  

Karolina Jasińska — Lublin
W chwili zagrożenia inni tracą „zimną krew” . Jej opanowanie i bły
skawiczna ocena sytuacji oraz wezwanie na ratunek strażaków ura
towały Jej bliskich i współmieszkańców palącej się kamienicy. Jest bar
dzo młodym, ale wielkim człowiekiem.

W dziedzinie służby ludziom
Gabriela Wojtanek — Brzegi k. Zakopanego 
Pomoc drugiemu człowiekowi jest spełnieniem ludzkiego obowiązku. 
Jej wieloletnia pomoc niepełnosprawnemu bratu w uzyskaniu dostępu 
do nauki i rehabilitacji, do kontaktów ze światem i Bogiem zasługuje na 
najwyższe uznanie.
Płk Władysław Rokicki — Lublin
Jako młody człowiek rozpoczął służbę dla Polski, walcząc z okupantem. 
Przez resztę życia przedstawia prawdę o historycznych czasach i o lu
dziach, którzy tę historię tworzyli. W  czasach pokoju inspiruje wiele akcji 
upamiętniających walkę narodu polskiego o wolność w XIX i XX wieku.
Dr Dorota Bańkowska-Polak — Lub lin
Od wielu lat kieruje Hospicjum dla nieuleczanie chorych, gdzie znajdują 
pomoc medyczną i psychiczne ukojenie. Jej bezgraniczne zaangażowa
nie, jest najlepszym przykładem, jak być człowiekiem, nieść pomoc 
potrzebującym.

Wyróżnienie „Serce dla serc” odbiera 
prof. Roman Andrzej Tokarczyk



Renata Dobrzyńska — Lub lin
Od wielu lat swój czas i siły poświęca bezdomnym i zagubionym, organizu
jąc dla nich pomoc materialną i duchową. To dzięki Niej ludzie ci odnajdu
ją się dla siebie, swoich rodzin i społeczeństwa. Jest wielkim wolon
tariuszem.

W dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego 
Janina i Jan Dąbscy — Żółkiewka
Przez pięćdziesiąt lat wspólnego życia nie tylko pokonywali wszystkie prze
ciwności, ale też przekazali swoim bliskim miłość, i co — najważniej
sze— naukę godziwego życia. Ich przykład jest drogowskazem dla bliskich 
i znajomych, jak wspólnie przeżyć życie w miłości do Boga 
i bliźnich.

W dziedzinie kultury i sztuki

Tadeusz Mysłowski — N o w y Jo rk , USA 
Całe życie poświęcił pracy artystycznej. W obrazach, rzeźbach i grafice 
przedstawia własną wizję postrzegania świata. Zastosowanie fotografii
i komputera w pracach jeszcze bardziej uwidaczniają jego nowatorstwo. 
Wystawy w galeriach całego świata są najlepszym potwierdzeniem Jego 
wielkiego artyzmu.

W dziedzinie rozsławianie imienia Polski 
Dr Andrzej Derza — C h icag o , USA
Przez całe swoje życie pracuje z dziećmi i młodzieżą 
wpajając w nich piękno narodowej kultury. Wiedzą i doświadcze
niem wspiera młodzież w Chicago wychowując ich w duchu 
polskości. Jako wielki społecznik pracujący we wszystkich 
formach działalności polonijnej jest najlepszym ambasadorem 
Polski, jej dorobku i kultury na dalekiej ziemi amerykań
skiej.

M g r Tadeusz M. Kilarski —  R u m liko n  — S zw a jca ria  

Jest znawcą prawa międzynarodowego, ale zawsze pasjonowało Go dotar- 
cie z polskim słowem do innych. Od wielu lat jest Redaktorem Naczelnym 
pisma polonijnego w Szwajcarii „Nasza Gazetka” , z którą trafia do wielu 
Polaków na zachodzie Europy. Dzięki temu przyczynia się do pielęgnowa
nia i rozwoju polskiej kultury, a tym samym rozsławiania imienia 
Polski.

Bierzmowanie w Kosarzewie „ Gdzie jest Kościół, tam jest i Duch Boży ” 
(św. Ireneusz z Lyonu)

W ostatnią sobotę przed waka
cjami, po całorocznych przygotowa
niach, 20 młodych osób przystąpiło 
do Sakramentu Bierzmowania.

Do polskokatolickiej parafii w Ko
sarzewie przybył w dn. 17 czerwca 
2006 r. Zwierzchnik Kościoła Pol- 
skokatolickiego — Bp prof. W iktor 
Wysoczański. Ksiądz Biskup prze
wodniczył uroczystej Mszy św., kon
celebrowanej wspólnie z ks. Krzysz
tofem Groszakiem (Żółkiewka) i ks. 
Andrzejem Gontarkiem (Lublin).

Sakrament Bierzmowania jest umoc
nieniem w wierze. Obdarzeni jesteśmy 
przez Ducha Świętego siedmioma 
darami, tak potrzebnymi, aby móc 
cieszyć się mianem dziecka Bożego. 
O wielkości Ducha Świętego mówi 
wyraźnie św. Paweł w Liście do 
Koryntian: „Różne są dary łaski, lecz 
ten sam Duch, różne są rodzaje po

sługiwania, ale jeden Pan, różne są 
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich, 
wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra” (1 Kor 12, 4-7).

Na podniosłość chwili umocnienia 
darami Ducha Świętego w Sakra
mencie Bierzmowania w powitaniu 
Zwierzchnika Kościoła — Biskupa 
Wiktora Wysoczańskiego i młodzie
ży, która ten sakrament przyjmo
wała, zwrócił uwagę proboszcz para
fii — ks. dr Jerzy Bajorek. Powie
dział on m.in:

Dzisiaj Kościół powtarza i kieruje 
do was słowa „oto Ja was posyłam” 
Dzisiaj Kościół powtarza „weźcie 
dary Ducha Świętego”, aby wiara 
wasza była niezachwiana. Dzisiaj 
tworzymy wspólnie, tu, przy tym 
ołtarzu, ten wspaniały wieczernik 
modlitwy.

Nie zapominajmy, że nasze chrze
ścijaństwo ma dwa źródła: Jezusa 
Chrystusa i Ducha Świętego — Wiel
kanoc i Zesłanie Ducha Świętego. 
Oba te wydarzenia są ze sobą mocno 
powiązane. Niech dobry Bóg to 
sprawi, aby bogactwo Darów Du
cha Świętego owocowało w waszym 
życiu.

Zwierzchnik Kościoła Bp Wiktor 
Wysoczański wyraził wdzięczność 
ks. Proboszczowi za przygotowanie 
młodzieży do tej ważnej chwili w 
życiu chrześcijanina. Dziękując za 
udział we Mszy św. i liturgii Sakra
mentu Bierzmowania zwrócił się do 
młodzieży, by była siłą tej parafii i 
Kościoła — Szczególnym powodem 
do radości dla Zwierzchnika Koś
cioła jest widok świątyni wypełnionej 
młodymi ludźmi.

(A.G.)
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Wyróżnieni medalem „Serce dla serc” w 2006 r.

Mgr Mirosław Bandel — Szczecin
Od wielu lat prowadzi Stowarzyszenie „Współpraca Polska-Wschód” . Organi
zuje pomoc materialną i duchową dla ogromnej rzeszy Polaków na Wscho
dzie. Jest przykładem i zachętą dla innych, aby wspierać i propagować 
polskość.

tekst: ks. Andrzej Gontarek 
fot.: Roman Krawczyński

Wierni i przyjaciele parafii



W Święto Zmarłych 
powracam cieniem 
zmęczonego emigranta

Przywiozłem garstkę 
iskier i promieni
Z dalekiej drogi, gdy jesień nadchodzi,
Z drugiej połowy ziemskiego globu 
Powracam cienieni zmęczonego emigranta,
Aby złożyć na Twoim grobie 
Modlitwą spleciony wianek wrzosowy 
I  z głębi serca płynącą tęsknotę,
By też i rodzina, i ukochani wszyscy,
I  Twoja Polska, i druga za oceanem Ojczyzna 
W grobie -  śniła się Tobie.

Przybyłem Ci złożyć u stóp mogiły 
Najpiękniejsze M ecie z ogrodu,
Zasuszony kwiat róży
I  zioła pachnące -  dziurawca, macierzanki, 
Krwawnika, mięty, szałwii rumianku.
Jak za życia, piękno przyrody uwielbiałaś,
Dziś -  Ciebie wyręczam -  cząstkę plonów składam.

Przywiozłem Ci z lasów poszum dębów, klonów,
Jako najmilsze tęsknoty pozdrowienia 
I  od sinych brzóz z pasa granicznego 
Ciche kwilenia misternie drżące listkami 
A o poranku płaczące perlistymi kroplami...

...Z  zamorskiej drogi na polskim cmentarzu 
Przy krawędzi granitu pzysiadam,
By pogwarzyć, więc o Cle v land Ci opowiadam.
Czy pamiętasz jak ostatni raz
Przed odlotem do Polski zagrodę żegnałaś łzami?
I dzisiaj w grobie ta smutna przeszłość 
Nie jest obojętna i nam, ani Tobie (...)
Przywiozłem jeszcze dla Ciebie wspominki 
Od najbliższych ze Stanów i Kanady...

Przywiozłem Ci garść iskier i promieni 
Skradzionych z obłoków i zórz wieczornych...
A gdy wiosną pod Zwrotnik wzejdzie słońce 
Powrócę w progi Twojej zagrody w Ohio,
A gdy jesienią niebiosa na drzewach ozłocą liście 
Przylecę, powrócę górnym lotem orła, by znowu 
odpocząć, zapłakać, potęsknić i  podumać o Tobie.

Ks. Tadeusz W. Kraus
(Ś w ię to  Z m arłych . A .D. 2000)


